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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на 

област Монтана, проведено на 13.02.2020 г. 

в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана  

 
Днес, 13.02.2020 г. от 10:30 часа в заседателна зала № 1 на Областна администрация 

Монтана се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата /ОКБДП/. 

В заседанието взеха участие представители на ОКБДП: 

1. Росен Белчев – председател и областен управител на област Монтана 

2. Стела Йорданова – представител на Областно пътно управление – Монтана 

3. Генади Горанов – представител на РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Монтана 

4. инж. Нина Кирилова – представител на Регионално управление на образованието 

– Монтана 

5. Веселина Василева – старши инспектор в Регионална здравна инспекция – 

Монтана 

6. д-р Крум Крумов – ЦСМП - Монтана 

7. Благовеста Нончева – представител на Областен съвет на БЧК 

8. Костадинка Петрова – представител на Община Брусарци 

9. Любимка Копривчина – представител на Община Вълчедръм 

10. Бойко Благоев – представител на Община Георги Дамяново 

11. Бранимир Антов – представител на Община Лом 

12. инж. Юлия Игнатова – представител на Община Монтана 

13. Петко Петков – представител на Община Чипровци 

14. Владимир Илиев – преподавател-инструктор, член на ръководството на 

Национален авто-инструктурски съюз за област Монтана 

       Секретар: инж. Калина Борисова – главен експерт в ОА - Монтана 
 

  От областна администрация Монтана присъства инж. Нели Дацова – директор на 

дирекция АККРДС. 

 

  Областната комисия по БДП има налице необходимия кворум за провеждане на 

заседание. Г-н Росен Белчев – областен управител и председател на комисията, откри 

заседанието и приветства членовете на ОКБДП, като предложи заседанието да премине при 

следния дневен ред: 
1. Приемане на график за заседанията на Комисията през 2020 г. – предложения от 

членовете на Комисията за допълнения към изготвения проектографик. 

2. Представяне и разглеждане на становища от членовете на Комисията във връзка с писмо 

на ДАБДП с техен рег. № 01-061/29.01.2020 г., относно проект на План за действие 2021-

2023 г. – докладват членовете на Комисията. 
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По точка 1 от дневния ред :  
 

Членовете на комисията бяха запознати с предложения проект на график за заседанията 

през текущата година. Същите следва да се проведат най-малко 4 пъти годишно, на всяко 

тримесечие. Също така дневния ред на всяко заседание следва да включва проследяване на 

изпълнението на взети решения от предходното заседание и да е съобразено с времевото 

разпределение на мерките в План-програмата, с цел тяхното ефективно изпълнение и 

своевременно докладване. Така предложеният план за график за заседанията на Комисията 

през текущата година бе приет с мнозинство. 

 

 По точка 2 от дневния ред: 
 

На вниманието на  членовете на Комисията бе представен и проект на План за 

действие 2021-2023 г., разработен на база заключенията и дефинираните области за 

въздействие в Доклада за състоянието на безопасността на движение по пътищата към 

2019 г., приет с Решение на Министерски съвет 776/19 декември 2019 г., разработените 

визии, тематични направления и стратегически цели на националната политика по БДП 

за периода и набелязаните в оперативен план мерки. Разгледани и обединени са 

предварително изискани становища от всички членове на областната комисия, като се 

взе предвид и постъпило предложения от РУ0-Монтана постъпило в Областна 

администрация – Монтана с вх. № ОКД-61-8-9/13.02.2020 г.   

 С мнозинство Комисията прие изготвения проект на План за действие, със 

становище, че същият ще послужи пълноценно при изготвяне на Националната 

стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на република 

България за десетгодишен период. 

Обърна се внимание на своевременно изпълнение на част от мерките в разработения 

План за действие с оглед своевременна обратна връзка и гарантиране на принципа на 

партньорство при формиране на политиката по БДП на общинско и областно ниво: 

Общинските и областните годишни план-програми ще се разработват ежегодно ноември 

2020-2029 г., като същият месец ще се представят за преглеждане и съгласуване на ДАБДП и на 

Областната комисия по БДП, като до 31 декември  ще бъдат върнати на Общините и областен 

управител прегледани и съгласувани от ДАБДП.  

Общинските годишни доклади ще се разработват ежегодно до 31 януари 2022-2031 г., 

като в този срок трябва да бъдат представени на Областната комисия по БДП и на ДАБДП. 

Ежегодно до 15 февруари 2022-2031 г. общинските годишни доклади трябва да бъдат обобщени 

за целите на областният годишен доклад и да бъде представен на ДАБДП. В срок до 25 февруари 

годишният доклад се преглежда, одобрява от ДАБДП и се връща на областен управител. 

Допълнителни коментари и предложения по дневния ред не бяха направени. 

 

След изчерпване на дневният ред заседанието на Комисията бе закрито.  

 
 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ:      

Областен управител на област Монтана и 

Председател на ОКБДП 
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