РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград
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Благоевград, 19.12.2013 г.
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Днес, 19.12.2013 г. /четвъртък/ от 13:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РК619/13.12.2013 г. на Областния управител на Област с административен център
Благоевград, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе
заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за Област
Благоевград при следния дневен ред:
1.
2.
3.

Приемане на Правилник за работа на комисията. /Приложение 1/
Съставяне на дългосрочен и краткосрочен план за работа. /Приложение 2/
Разни.

На заседанието присъстваха:
Асен Костурков – Р. Дирекция „Автомобилен транспорт“
Методи Попов – РИО – Благоевград
Екатерина Станоева – РЗИ – Благоевград
Инж. Георги Опълченски – ЦСМП – Благоевград
Петър Узунов – Окръжен съд – Благоевград
Инж. Румен Тодоров – ОУП – Благоевград
Димо Чобанов – ОД на МВР – Благоевград, Началник сектор „Пътна полиция“
Дияна Атанасова – Главен секретар на Област с административен център
Благоевград.
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна администрация
Благоевград.
Заседанието откри Миглена Бачева – експерт в Областна администрация
Благоевград, като представи дневния ред на присъстващите, Проекто - Правилник за
работа на комисията и Проекто – План за работа (Приложение).
След обсъждане, бяха направени предложения за нови членове, които да бъдат
поканени на следващото заседание: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
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защита на населението”- Благоевград; Български червен кръст – Благоевград и Съюза на
българските автомобилисти – Благоевград.
Променен бе и чл.5 ал.3 от: 3.При необходимост могат да се създават работни
групи за изпълнение на конкретно възложени задачи.
в: При необходимост и сигнал се събира комисията.
Променен бе и чл. 4 в частта: Секретар: Главен експерт АКРРДС – Областна
администрация Благоевград, която се променя в: Секретар: Избира се с устно или
писмено предложение от председателя или членовете на комисията. От тази промяна
следват и преразглеждане на чл. 7, в частта отнасяща се до секретар, като на всякъде се
счита: Избира се от членовете на комисията и се подпомага от експерт от Областна
администрация Благоевград.
Правилникът бе приет с пълно мнозинство (9 гласа).
По втора точка от дневния ред: Предложеният Проект за план за работата на
комисията бе решено да се нарече – ЦЕЛИ на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата (Приложение 2).
Друго предложение от членовете на комисията бе, да се предвиждат по 2 до 3 цели
за изпълнение през една календарна година, така че, да бъдат изпълними и да са
приложими и ефективни.
Приети с пълно мнозинство са и целите на комисията (9 гласа).
РЕШЕНИЯ:
1. Приет е Правилник за организацията и дейността на Областна комисия по
безопасност на движението на Област с административен център Благоевград
с така направените предложения (Приложение 3).
2. Приети са ЦЕЛИ на Областна комисия по безопасност на движението по
пътищата за Област Благоевград(Приложение 4).
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