
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ПРЕЗ 2020 Г.  

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТ 

МОНТАНА  

  

2020 г.     

1-во тримесечие   2-ро тримесечие  3-то тримесечие  4-то тримесечие  

28 януари 2020 г.  

неприсъствена процедура за 

вземане на решение 

1.Приемане на Годишен доклад за 

2019 г.  за изпълнение на 

областната политика по 

безопасност на движението по 

пътищата   въз основа на  

представени доклади на членовете 

на Комисията.   

2.Актуализация на План 

програмата за изпълнението на 

политиката по безопасност на 

движението по пътищата (БДП) за 

2020 г. – въз основа на представени 

предложения от членовете на 

Комисията.  

 

 

м. февруари 2020 

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 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-

м. април 2020 г. 

Предвид извънредното положение 

планираните дейности са 

прекратени. 

 

м. юли 2020 г. 

Дневен ред  

1.Докладване за изпълнението на 

решенията на Комисията, взети с 

предходни Протоколи – докладват 

съответните членове на комисията.  

2.Информация относно 

извършените дейности за 

изпълнение на политиката по БДП 

през първото полугодие на 2020 г., 

кореспондиращи с мерките, 

заложени в План-програмата – 

докладват членовете на Комисията. 

 

 м. септември 2020 г. 

 

1. Допълване на информацията 

относно извършените дейности за 

изпълнение на политиката по БДП 

през първото полугодие на 2020 г., 

кореспондиращи с мерките, 

заложени в План-програмата – 

докладват членовете на Комисията. 

 

 

 

м. октомври 2020 г. 

Дневен ред  

1.Докладване за изпълнението на 

решенията на Комисията, взети с 

предходни Протоколи – докладват 

съответните членове на комисията.  

2.Информация относно 

извършените дейности за 

изпълнение на политиката по БДП 

през третото тримесечие на 2020 г., 

кореспондиращи с мерките, 

заложени в План-програмата – 

докладват членовете на Комисията.  
3.Обсъждане на мероприятия за 

отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия 

(15 ноември 2020 г.) – предложения 

от членовете на Комисията.  

 

 

 



2013 г.– докладват членовете на 

Комисията  

 

  

Забележка:   

В дневния ред на заседанията могат да се включват за разглеждане и други въпроси по предложения на членовете на 

Комисията.   

При необходимост Комисията може да заседава извън приетия план за работа.  

   


