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Р Е П У Б Л И К А  Б  Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т Е Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Р А Ц А  

 

 

З А П О В ЕД 

№  РД-18-К-16/15.06.2021 г. 

 

 

На основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, т. 1 от Закона за администрацията и §1а, ал. 

2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Изменям състава на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата в област Враца, както следва: 

 

 Председател: Иван Сълов – областен управител на област Враца 

Заместник-председател: Милчо Стефанов – заместник областен 

управител на област Враца 

Секретар: Галина Георгиева – главен експерт, Дирекция АКРРДС при 

Областна администрация – Враца 

Членове:  

Малина Иванова – главен експерт, Дирекция АКРРДС при Областна 

администрация – Враца 

Директор или Зам.-директор на ОД на МВР – Враца 

Началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Враца 

Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Враца 

Директор на РД ПБЗН – Враца или началник на сектор „Пожарогасителна и 

спасителна дейност“ 

Началник на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Враца 

Началник на РУО – Враца, началник на отдел или експерт, отговарящ за 

БДП 

Директор на ОПУ – Враца или началник на отдел 

Директор на ЦСМП – Враца 

Директор на РЗИ – Враца или началник на отдел 

Директор на ОС на БЧК – Враца 

Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Враца или 

оправомощено от него лице 

Председател на Съюза на българските автомобилисти – Враца 
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Кмет, зам. – кмет или главен архитект / директор на дирекция / началник 

на отдел, отговорни за устройството на територията, благоустрояването и 

инфраструктурата на територията на общината, както и длъжностното лице, 

отговорно за дейностите по БДП в общината, в случай, че не е сред 

горепосочените 

           Представител на Отдел „Враца“ към ГД „Контрол по правата на детето“ 

при Държавната агенция за закрила на детето 

 

2. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на 

територията на област Враца има следните функции: 

  2.1. Организира изпълнението на Националната стратегия за безопасност 

на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и 

плановете за действие към нея на областно ниво; 

  2.2. Постига съгласуваност и синхрон в работата на всички институции и 

организации, имащи отношение към БДП; 

  2.3. Подготвя, обсъжда и приема годишна областна План-програма по 

БДП; 

  2.4. Подготвя, обсъжда и приема Годишен доклад за изпълнение на 

областната политика по БДП; 

  2.5. Решава текущи и извънредни въпроси, чрез приоритизиране на 

конкретни мерки с отражение върху БДП; 

  2.6. Подкрепя проекти, съвместни дейности и инициативи; 

3. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-18-К-29 от 02.12.2020 г. на 

областния управител на област Враца. 

  4. Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна 

администрация – Враца в Раздел „Съвети и комисии“. 

  5.  Копие от заповедта да се изпрати на съответните длъжностни лица.  

  6. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Главния 

секретар на Областна администрация – Враца.  

  

 

                                 /п/ 

ИВАН СЪЛОВ 

Областен управител на област Враца 
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