
 

 

 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

   

                                            

 

ПРОТОКОЛ 

от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение 

  от членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата 

Монтана  

 

                                                         

На основание чл.18 от Устройствения правилник за организацията и дейността на 

областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Монтана 

беше инициирана процедура за неприсъствено вземане на решения от членовете на 

Комисията. На комисията беше предложено: 

1. В изпълнение на мярка 100 от Плана за действие за подобряване на 

безопасността на движението по пътищата за 2020 г., приет с решение на МС № 

776/19.1.2019 г.  и във връзка с настъпването на есенно-зимния сезон да приеме 

Обобщен доклад, от извършените обходи и огледи от общинските администрации и 

представителите на ОДМВР – Монтана на пътищата от републиканската, общинската и 

уличната пътна мрежа на територията на област Монтана /образец приложение 2/. 

2. Във връзка с дадени методически указания от ДАБДП за прилагане на 

Националната стратегия по безопасност на движението на пътищата в Република 

България 2021-2030 на областно и общинско ниво /вх. № ОКД – 61-16-16/02.11.2020 г./ 

да приеме проект на План – програма за изпълнение на областната политика по 

безопасност на движение по пътищата за област Монтана през 2021 г. 

3. Във връзка с дадени методически указания от ДАБДП за приемане и прилагане 

на  единни правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на 

ОКБДП в изпълнение на политиката по БДП на областно ниво /вх. № ОКД – 61-16-

14/06.10.2020 г./ да приеме Правила за състава, функциите, дейността и организацията 

на работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – 

Монтана ведно с приложения от № 1 до № 5 /образци за попълване/. 

С писмо  изх. № 61-16-30/15.12.20202 г. членовете на комисията бяха 

информирани за стартирането на процедурата, на електронната им поща бяха 

изпратени проекти на документите предмет на решение и беше определен срок  - 

18.12.2020 г., в който да представят попълнен формуляр за вземане на неприсъствено 

решение. 

В  рамките на определения срок в Областна администрация Монтана постъпиха 19 

попълнени неприсъствени формуляра от членовете на Комисията, която е в състав от 27 

души. 

Въз основа на извършен преглед на получените формуляри беше установено, че 19 

члена са подкрепили всяко от предложените решения, няма постъпили писменни 

забележки. 

  Съгласно чл. 18, ал. 2 от Устройствения правилник за организацията и дейността 

на областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Монтана 
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всяко решение се счита за прието, ако е подкрепено в предварително обявения срок, от 

половината плюс един от членовете на Комисията.  

В тази връзка, в резултат от проведената неприсъствена писмена процедура 

Комисията взе следните решения: 

Решение № 1 

Приема Обобщения доклад от извършените обходи и огледи от общинските 

администрации и представителите на ОДМВР – Монтана на пътищата от 

републиканската, общинската и уличната мрежа на територията на област Монтана 

/Образец 2/. 

Решение № 2 

Приема План – програма за изпълнение на областната политика по безопасност на 

движението по пътищата за област Монтана през 2021 г. 

Решение № 3 

Приема Правилник за състава, функциите, дейността и организацията на работа на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – Монтана ведно с 

приложения от №1 до №5 /образци за попълване/ 

 

 

Приложения: 

1. Попълнени формуляри за неприсъствено вземане на решение – 19 броя. 

2. Обобщения доклад от извършените обходи и огледи от общинските 

администрации и представителите на ОДМВР – Монтана на пътищата от 

републиканската, общинската и уличната мрежа на територията на област 

Монтана /Образец 2/. 

3. План – програма за изпълнение на областната политика по безопасност на 

движението по пътищата за област Монтана през 2021 г. 

4. Правилник за състава, функциите, дейността и организацията на работа на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – Монтана 

ведно с приложения от №1 до №5 /образци за попълване/. 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ      /П/ 

Областен управител на област Монтана  
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