РЕПУБЛИКА Б ЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
З А П О В ЕД
№ РД-18-К-26 / 07.09.2021 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 и във връзка с
утвърдени, съгласно Заповед № 3-34 от 01.07.2021 г. на председателя на Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ правила за състава, функциите,
дейността и организацията на работа на Областните комисии по БДП
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Състав на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата в област Враца, както следва:
Председател: Иван Сълов – областен управител на област Враца
Секретар: Галина Георгиева – главен експерт, Дирекция АКРРДС при
Областна администрация – Враца
Членове:
комисар Цветан Захариев – началник отдел „Охранителна полиция“ при
ОД на МВР – Враца
главен инспектор Петър Цветков – началник сектор „Пътна полиция“ при
ОД на МВР – Враца
главен инспектор Денислав Митов – началник сектор „Пожарогасителна и
спасителна дейност“ при РДПБЗН – Враца
Десислава Петкова – инспектор при Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Враца
Петя Личева – експерт при РУО – Враца
инж. Боян Иванов – експерт ръководител автостопанство при ЦСМП –
Враца
д-р Елена Савчева – началник отдел „Профилактика на болестите и
промоция на здравето при РЗИ – Враца
Гергана Михалчева – директор на ОС на БЧК – Враца
Веселин Вътов – прокурор при Окръжна прокуратура – Враца
Митко Стаменов – председател на Съюза на българските автомобилисти –
Враца
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инж. Боян Огнянов Каленски – експерт при Областно пътно управление – Враца
инж. Пиер Ивайлов Лечев – експерт при Областно пътно управление – Враца
Илияна Дончовска-Бърдарска – зам. кмет на община Борован
Ана Христова – експерт при община Бяла Слатина
инж. Димитър Димитров – експерт при община Враца
Иван Вачов – експерт при община Козлодуй
Маргарита Методиева – експерт при община Криводол
Цветан Петров – зам. кмет на община Мизия
Добромир Александров – експерт при oбщина Мездра
Асен Бошнаков – експерт при община Оряхово
Соня Тинчева – зам. кмет на oбщина Роман
Мирослав Димов – експерт при община Хайредин
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-16 от 15.06.2021 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.

ИВАН СЪЛОВ / п /
Областен управител на област Враца
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