
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

 
 

 

 

 З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ ОКД-12-02-3 

 

 

град Добрич, 20.08. 2019г.  

 

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и §1а, ал.2 и ал.3 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и във връзка с 

писмо 01-162/07.08.2019г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“, относно подобряване на дейността на Областните комисии 

по безопасност на движението по пътищата, 

  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Изменям състава на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Николов – Заместник - областен управител на област 

Добрич. 

СЕКРЕТАР:  инж. Веселин Димитров – гл. експерт в дирекция „АКРРДС” на 

Областна администрация – Добрич; 

и  

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Добрич; 

2.  Началник на ОО „Автомобилна администрация“ -  Добрич; 

3.  Представител на РД „ПБЗН” – Добрич; 

4.  Директор на Областно пътно управление – Добрич; 

5.  Представител на Окръжна прокуратура – Добрич; 

6.  Представител на Регионално управление на образованието – Добрич; 

7.  Директор на ЦСМП – Добрич; 

8.  Директор на секретариата на ОС на Български червен кръст - Добрич; 

9.  Представител на Регионална здравна инспекция - Добрич; 

10. Председател на „Съюз на българските автомобилисти” – Добрич; 
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11. Председател на УС на Сдружение „България Вита“; 

12. Представител на община град Добрич; 

13. Представител на община Добричка; 

14. Представител на община Балчик; 

15. Представител на община Каварна; 

16. Представител на община Шабла; 

17. Представител на община Генерал Тошево; 

18. Представител на община Тервел; 

19. Представител на община Крушари. 

 

2. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата със своята дейност 

да координира и контролира проблемите по безопасността на движението; да изготвя 

ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приеме мерки за 

нейното подобряване. 

3. В заседанията на комисията по т.1 от настоящата заповед, по предложение на 

председателя могат да бъдат привличани и други експерти със съвещателен глас. 

 

4. Настоящата заповед отменя Заповед № ОКД–12–02–1/21.06.2017г. на Областния 

управител на област Добрич. 
 

  Заповедта да се сведе за сведение до знанието на визираните по-горе лица. 

 

   

 

  

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич 
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