РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

З А П О В Е Д
№ РД-12-13
гр. Плевен 15.10.2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.6 от Закона за администрацията,
във връзка с чл. 7, ал. 1, т.1, т. 2, т. 6 и т. 8 от Устройствения правилник на областните
администрации и на основание § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по
пътищата и съгласно Закона за автомобилните превози,

Н А Р Е Ж Д А М:
I. СЪЗДАВАМ Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
II.УТВЪРЖДАВАМ състав на Областна комисия по безопасност на движението по
пътищата, както следва:
1. Председател: д-р Красимир Трифонов - Заместник областен управител на област
Плевен;
2. Секретар: Милен Първанов - Главен експерт в дирекция „Административен
контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна
администрация – Плевен;
Членове:
3. Арх. Трифон Иванов - Директор на дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация –
Плевен;
4. Николай Първанов – Старши инспектор „Местни данъци и такси” в Община
Белене;
5. Александър Миндизов – Главен специалист „Транспорт, земеделие и безопасни
условия на труд” в Община Гулянци;
6. Инж. Ивайло Николов – Старши експерт „ОМП и ГЗ” в Община Долни Дъбник;
7. Димитър Кръстев – Главен специалист „ОМП” в Община Долна Митрополия;
8. Валери Вълов – Служител по сигурността на информацията, ОМП, ГЗ, БД, ПАБ в
Община Искър;
9. Инж. Юлия Генчева – Главен експерт „Устройство на територията” в Община
Кнежа;
10. Емил Игнатов – Главен специалист „Инвестиционна дейност и капитално
строителство” в Община Левски;
11. Сечкин Орханов Ахмедов – Старши експерт „Икономически дейности” в Община
Никопол;
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12. Инж. Милена Димитрова – Младши експерт по организация на движението в
отдел „Техническа инфраструктура” в Община Плевен;
13. Димчо Димов – Служител „Управление на кризи и ОМП” в Община Пордим;
14. Инж. Илиан Банчев - ВрИД директор дирекция „КОРС“ в Община Червен бряг;
15. Главен инспектор Ивайло Иванов – Началник сектор „Пътна полиция” при
Областна дирекция на МВР – Плевен;
16. Анатолий Димитров – Началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна
дейност” при РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен;
17. Главен инспектор Пламен Иванов – Началник на Областен отдел на „Автомобилна
администрация” – Плевен;
18. Емил Тодоров – Старши експерт по професионално образование в Регионално
управление на образованието – Плевен;
19. Инж. Иванка Върбенова – Началник отдел при Областно пътно управление –
Плевен;
20. Д-р Мирослава Христова – Директор на Център за спешна медицинска помощ –
Плевен;
21. Д-р Коста Костов – Главен експерт „Медицински дейности” в Регионална здравна
инспекция – Плевен;
22. Владимир Асенов – Специалист водно спасителна служба - в БЧК - Плевен;
23. Палушка Георгиева – Председател на Браншово сдружение на автобусните
превозвачи в област Плевен.
III.Членовете на Комисията се определят от съответните ръководители на
институции/организации, като се задължават при настъпили промени в състава да
информират в едномесечен срок с цел актуализация.
IV. ЗАДАЧИ
1. Подпомага Областния управител с консултации и експертиза по проблеми на
общинско, областно и национално ниво в областта на безопасността на
движението по пътищата;
2. Провежда съвместни инициативи на общинско и областно ниво, свързани с
безопасността на движението по пътищата;
3. Координира и контролира проблемите по безопасността на движението, изготвя
ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки
за нейното подобряване.
4. Участва в изготвянето и актуализирането на Областна стратегия по безопасност
на движението по пътищата.
Контрол по изпълнение на настоящата Заповед ще осъществява д-р Красимир
Трифонов – Заместник областен управител на област Плевен.
Настоящата Заповед отменя Заповед №РД-12-11/16.09.2019 г. на Областен управител на
област Плевен. /актуализация/
Копие от настоящата Заповед да се изпрати на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.

Д-Р КРАСИМИР ТРИФОНОВ
……………../П/……………..
Заместник областен управител на област Плевен
Заповед за заместване: РД-09-131/19.09.2019 г.
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