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З А П О В Е Д 

№ АП-03-18-206 

Смолян, 04.07.2017 г. 

 

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

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

Решение № 946/22.12.2011 г. на Министерския съвет на Република България за 

одобряване на Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по 

пътищата в Република България за периода 2011-2020 г., писмо с наш вх. № РД-01-22-

1534 от 07.11.2016 г. и настъпили промени 

  

ЗАПОВЯДВАМ: 

Да се състави комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Смолян, в следния състав: 

Председател: Недялко Славов – Областен управител. 

Зам.-председател: Заместник областен управител. 

Членове: 

1. Представител на Областна администрация - Смолян; 

2. Представител на Областна дирекция на МВР - Смолян; 

3. Представител на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Смолян; 

4. Представител на Регионална здравна инспекция - Смолян; 

5. Представител на Областно пътно управление - Смолян; 

6. Представител на Регионално управление на образованието - Смолян; 

7. Представители на общините на територията на област Смолян; 

8. Представители на БЧК, НПО и асоциации на пострадали от ПТП; 

9. Представител на браншови организации и сдружения за извършване на 

обществено полезна дейност в областта на пътната безопасност. 

 

Комисията по безопасност на движението по пътищата следва да координира и 

контролира проблемите по безопасността на движението по пътищата на територията 

на област Смолян, да изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на 

движението по пътищата и да приема мерки за нейното подобряване. 

 

Копие от заповедта да се изпрати до членовете на комисията, кметовете на 

общини, ОД МВР - Смолян, ОО „Автомобилна администрация” - Смолян, РЗИ - 

Смолян, ОПУ - Смолян, РУО - Смолян и БЧК - Смолян, за сведение и изпълнение. 
 

Контролът върху изпълнението запазвам за себе си.  
 

 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ  

Областен управител                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


