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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

О б л а с т e н  у п р а в и т е л  н а  о б л а с т  Р у с е  
 

 

З   А   П   О  В   Е   Д 

 

№ 6-95-00-34 

 

Русе, 26.01.2021 г. 

 

 
На основание чл.32, ал.1 във връзка с чл.31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията, 

чл.7, ал.1, т.1 и т.34 от Устройствения правилник на областните администрации и §1а от 

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

методически указания на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за 

приемане и прилагане на единни Правила за състава, функциите, дейността и 

организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по 

пътищата (ОКБДП) в изпълнение на политиката по безопасност на движението по 

пътищата (БДП) на областно ниво, 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

І. Правила (неразделна част от настоящата заповед) за състава, функциите, дейността 

и организацията на работа на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата в изпълнение на политиката по безопасност на движението по пътищата (БДП) на 

областно ниво. 

ІІ. Състав на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в 

област Русе, както следва: 

Председател: Валентин Колев – заместник областен управител на Област Русе;  

Секретар: Диляна Кирова – главен експерт в отдел „Административен контрол и 

регионално развитие“ на Областна администрация Русе; 

Заместник-секретар: Павлина Бранкова – главен експерт в отдел „Административен 

контрол и регионално развитие“ на Областна администрация Русе  

и Членове: 
1. Валерия Борисова – заместник-кмет на Община Борово (титуляр), Росица Кънева 

– старши експерт (резервен член); 

2. Атанас Ангелов – заместник-кмет на Община Бяла (титуляр), Николай Плачков – 

служител СИ, УК и ОМП (резервен член); 



2 

 

3. Селиме Тюлеоглуева – младши експерт „Регистри, архив и незаконно 

строителство“ в Община Ветово; 

4. Георги Великов – заместник-кмет на Община Две могили; 

5. Пламен Дончев – заместник-кмет на Община Иваново; 

6. Димитър Недев – заместник-кмет на Община Русе; 

7. Михаил Чиликов – заместник-кмет на Община Сливо поле; 

8. Митко Макавеев – Главен специалист ГЗ и ОМП в Община Ценово; 

9. Митхат Мехмедов – главен експерт в Областно пътно управление – Русе 

(титуляр), Васил Гоцев – главен експерт (резервен член); 

10. Светослав Иванов – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – 

Русе; 

11. Теодор Атанасов – директор на Областна дирекция на МВР (ОД МВР) – Русе;  

12. Божидар Петков – началник на Отдел „Охранителна полиция“ в ОД МВР – Русе  

13. Михаил Манов – началник на сектор „Пътна полиция“ в ОД МВР – Русе; 

14. Веселин Марков – началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ 

в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе; 

15. Даринка Василева – Старши експерт в отдел ПБПЗ в Регионална здравна 

инспекция – Русе; 

16. Росица Георгиева – Началник на Регионално управление на образованието – Русе; 

17. Величко Великов – началник автотранспорт в Център за спешна медицинска 

помощ – Русе; 

18. Пламен Петков – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе;  

19. Антоанета Ябанозова – директор на БЧК – Русе. 

 

ІІІ. Настоящата заповед отменя Заповед №6-95-00-114/02.03.2020 г. на Областния 

управител на област Русе. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Русе. 

 

 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ  /П/ 

Областен управител на област Русе   
 

 

 

 

 

 


