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З А П О В Е Д 

 

№ ОА - 75 

гр. София, 01.03.2022 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с §1а от 

Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата  

 

НАЗНАЧАВАМ:  

 

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата към Областния 

управител на Софийска област в следния състав: 

 

Председател: Иван Велков – Заместник областен управител на Софийска област; 

Секретар: Калин Василев – главен  експерт, отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област 

и членове: 

1. Представител на Областна дирекция на МВР – София;  

2. Представител на Областна дирекция на МВР – София, Сектор „Пътна полиция“;  

3. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението” – София;  

4. Представител на Областен отдел „Автомобилна администрация” – София;  

5. Представител на Регионално управление на образованието – София - регион;  

6. Представител на Областно пътно управление – София;  

7. Представител на Център за спешна медицинска помощ – София;  

8. Представител на Регионална здравна инспекция – Софийска област; 

9. Представител на Областен съвет на БЧК – Софийска област; 

10. Представител на Окръжна прокуратура – София; 

11. Председател на Асоциация на пострадали при катастрофи; 

12. Председател на управителния съвет на Българска браншова асоциация „Пътна 

безопасност”; 

13. Представител на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност”; 

14. Представител на „Младежки театър – Николай Бинев” гр. София; 

15. Представители на всички общини на територията на Софийска област,  
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със следните задачи:  

1. Подпомага Областния управител с консултации и експертиза по проблеми на 

общинско, междуобщинско, областно и национално ниво в областта на безопасността 

на движението по пътищата;  

2. Провежда съвместни инициативи на общинско и областно ниво, свързани с 

безопасността на движението по пътищата; 

3. Набелязва мерки за подобряване на състоянието по безопасността на движението по 

пътищата на територията на Софийска област и разработва програми, съгласувани с 

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на 

движението по пътищата към Министерския съвет;  

4. Представя на всяко заседание на комисията писмена и устна информация относно 

извършените дейности в сферата на своите компетенции в областта на безопасността 

на движението по пътищата;  

5. Координира и контролира проблемите по безопасността на движението, изготвя 

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

нейното подобряване. 

Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение.  

  Настоящата заповед отменя заповед № ОА-22/19.01.2022 г., отнасяща се до дейността 

на комисията. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.  

   

 

ИВАН ИВАНОВ (П)  

Областен управител  

на Софийска област  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


