
                                         

ПРОТОКОЛ 

от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение 

  от членовете на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата 
 

На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 

18, ал. 1 от Устройствения правилник за организацията и дейността на областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата на област Монтана, с писмо на 

Областния управител, изх. № ОКД-61-9/29.01.2020 г. до членовете на комисията е 

инициирана писмена процедура за неприсъствено вземане на решение за приемане на 

Годишен доклад 2019 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на 

движение по пътищата и актуализирана План – програма за 2020 г. за изпълнение на 

областната политика по безопасност на движение по пътищата за област Монтана. 

С писмо с вх. № ОКД-61-4/10.01.2020 г. от Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“ областните управители бяха уведомени за акцентите в 

дейността на комисиите през 2020 г., както и за приетите нови образци за изготвяне на 

Годишен доклад за 2019 г., План – програма за 2020 г. и График на заседанията на 

ОКПДП, с цел уеднаквяване на подхода за докладване и планиране на информацията от 

членовете на комисията. В тази връзка с писмо изх. № ОКД-61-4-1/15.01.2020 г. на 

членовете на областната комисия бяха изпратени образците попълвани и предоставяне 

на изисканата информация съобразно правомощията им. В определения срок не 

постъпиха данни от всички членове на комисията, също така част от предоставената 

информация беше непълна. Въз основа на така получените данни бяха изготвени 

Годишен доклад 2019 г. и актуализирана План – програма за 2020 г. за изпълнение на 

областната политика по безопасност на движение по пътищата предмет на настоящата 

процедура за неприсъствено вземане на решение. 

1. Преглед на постъпилите решения 

В определения срок в Областна администрация Монтана са постъпили общо 16 

попълнени, неприсъствени формуляра от всички 26 члена на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата. 

Въз основа на извършен преглед на получените формуляри беше установено, че 16 

члена одобряват изготвения Проект на Годишен доклад за 2019 г. и актуализираната 

план-програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по БДП. 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация Монтана 

не са получени писмени становища, включващи несъгласия, коментари или препоръки 

относно изпратения на вниманието на членовете документи. 

2. Заключение 

 

В резултат от проведената неприсъствена процедура Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата на област Монтана реши: 

ОДОБРЯВА: 

1.Годишен доклад 2019 г. за изпълнение на областната политика по безопасност 

на движение по пътищата и  

2.Актуализиран План – програма за 2020 г. за изпълнение на областната 

политика по безопасност на движение по пътищата за област Монтана. 
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