РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД
№РД-20-231
гр. Кюстендил, 01.09.2017 г.
На основание чл. 32, ал.1 и чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията,
чл. 27 от Устройствения правилник на областните администрации и във връзка с § 1а,
ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата (ЗДвП),
издавам настоящата Заповед, с която
ОПРЕДЕЛЯМ:
Състав на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на
територията на област Кюстендил, както следва:
Председател: Виктор Янев – Областен управител
Заместник-председател: Райчо Цветин – Заместник областен управител
Секретар: Ива Иванова – старши експерт в дирекция „АКРРДС“
Членове:
1. Мария Семерджиева – главен експерт „Организация на обществения транспорт“
в Община Кюстендил;
2. Стефан Дамянов Бойчев – главен специалист „Транспорт и транспортни схеми“
в Община Дупница;
3. инж. Валерий Атанасов Георгиев – главен инженер на Община Бобов дол;
4. Славчо Кирилов Коларски – заместни кмет на Община Сапарева баня;
5. Тома Ташков – младши експерт „Човешки ресурси“ в Община Кочериново;
6. Костадин Гергинов – заместник кмет на Община Бобошево;
7. Георги Кабзималски – кмет на Община Рила;
8. Йордан Глогов – заместник кмет на Община Невестино;
9. Стефан Симеонов Стоичков – зав. ССИ и ОМП в Община Трекляно;
10. Силвия Найчова Тонева – стари експерт по професионално образование в РУО
– Кюстендил;
11. инж. Юлияна Божилова – директор на ОПУ – Кюстендил;
12. Радослав Георгиев Боюклийски – началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР
– Кюстендил;
13. Валентин Микев – председател на СБА – Кюстендил;
14. комисар Светослав Кирилов Георгиев – директор на РДПБЗН – Кюстендил;

15. д-р Любослава Георгиева – директор на дирекция „Обществено здраве“ при
РЗИ – Кюстендил;
16. инж. Валентин Цинцев – началник автокомплекс при ЦСМП – Кюстендил;
17. Радмила Иванова – специалист „Младежка и организационна дейност“ в ОС на
БЧК – Кюстендил;
18. инж. Христо Любчов Крумов – началник Областен отдел „Автомобилна
администрация“ – Кюстендил;
19. Огнян Георгиев – прокурист на „Транс юг“ АД Петрич – представител на
Националната транспортна камара;
20. Томислав Иванчев – представител на Национална организация за обучение и
развитие на транспорта (НОДИС).

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията
на област Кюстендил координира и контролира действията на институциите по
проблемите по безопасността на движението на територията на област Кюстендил,
както и съдейства при изготвянето, разглеждането и приемането на стратегически и
планови документи, свързани с безопасността на движението и определяне и
реализиране на мерки за нейното подобряване.
При отсъствие на председателя, комисията се ръководи и представлява от
заместник-председател.
Настоящата заповед отменя Заповед №РД-22-175/16.06.2017 г.
Копие на Заповедта да се сведе до знанието на задължените с настоящия акт лица
за сведение и изпълнение.

ВИКТОР ЯНЕВ
Областен управител

