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вътр. №1-59-80/11.12.2020 г. 

УТВЪРЖДАВАМ:         /П/ 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

Областен управител на област Силистра, 

Председател на Областната комисия 

по безопасност на движението по пътищата 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

 ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

 

 

Във връзка с изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и предвид 

усложнената епидемична обстановка в страната, през месец декември 2020 г. беше 

проведено неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане на План-програма за изпълнение на областната 

политика по БДП за 2021 г. на област Силистра 

 

За заседанието бяха изпратени писма с изготвената План-програма до всички 

членове на Комисията. 
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В поставените срокове, изрично съгласие с предложения документ изразиха от 

Регионално управление на образованието – Силистра, Регионална здравна инспекция – 

Силистра, Център за спешна медицинска помощ – Силистра и Областно пътно 

управление – Силистра. 

От Общинска администрация – Кайнарджа обърнаха внимание за явна 

техническа грешка, която своевременно беше отразена от секретаря на Комисията. 

От Общинска администрация Тутракан поискаха допълване на информация в 

Тематично направление 4: Щадяща пътна инфраструктура, касаеща община Тутракан, 

което беше извършено от секретаря на Комисията. 

Други мнения и становища не постъпиха в указания срок, което, съгласно 

указанията в писмо с изх. №1-59-75/03.12.2020 г. на Председателя на Комисията се 

счита като съгласие на останалите членове с предложения документ. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 18 от Правилата за работа на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, Комисията 

РЕШИ: 

ПРИЕМА предложения проект на План-програма за изпълнение на областната 

политика по БДП за 2021 г. на област Силистра, като секретарят на Комисията следва 

да представи документа на ДАБДП за съгласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист: Николай Петров, секретар на Комисията      /П/ 


