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ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 

Днес, 17.06.2019 г. /понеделник/ от 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-

РР-108/28.05.2019г. 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. Разглеждане на План-програма за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата; 

2. Обсъждане на Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността 

на движението по пътищата в област Благоевград за 2018 г. 

3.   Разни. 

 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център 

Благоевград 

Димитър Николов –  представител на „Пътна полиция“ ОД на МВР – Благоевград 

Борислав Иванов – РУО – Благоевград 

Петя Захова – РЗИ – Благоевград 

Златко Здравков – ИА“АА“ Благоевград 
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Юлиян Петров – РДПБЗН - Благоевград 

Мария Танчева – ЦСМП – Благоевград 

инж. Румен Тодоров  – ОПУ – Благоевград 

            Мария Колибарска – община Благоевград 

            Владимир Кушлев – община Банско 

            Атанас Гапинчев – община Гоце Делчев 

            Илхан Карагьозов – община Сатовча 

            Стоян Стоянов – община Струмяни 

            Сабит Гагъм – община Белица 

            Емил Арнаудов – община Сандански 

            Венцислав Гърменов – община Разлог 

 

Ана Жарова – Главен специалист, Дирекция АКРРДС, Областна администрация 

Благоевград. 

На заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата за област Благоевград присъстваха още:            

инж. Стилияна Ерделска – Областна администрация Благоевград 

Марта Петрова – Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

 

Заседанието откри Бисер Михайлов – Областен управител на област с 

административен център Благоевград, като представи дневния ред на присъстващите и 

даде думата на г-жа Петрова, представител на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“, която благодари за поканата и запозна членовете на 

Комисията с целите на новосъздадената Държавна агенция. 

Г-жа Петрова даде разяснение относно разработването на образците за Годишен 

Доклад и План-програма за намаляване на пътния травматизъм, като уточни, че 

търсената информация в образците е изискана от всички 28 областни администрации с 

цел обобщаване и анализиране на цялостната ситуация в страната. 

По точка първа и точка втора представителят на Държавната агенция даде насоки 

и разяснения към аспектите на Доклада  в Раздел 2, както и уточнения към Раздел 4, 

насочени към финансовите ресурси, които трябва по възможност да бъдат цифрово 

изразени, при невъзможност за числова стойност да бъде отворена Забележка, в която да 

се опише защо не може да се представят търсените стойности.  

След кратка дискусия и поради изчерпване на дневния ред, Областния управител 

закри заседанието на  Областна комисия по безопасност на движение по пътищата за 

Област Благоевград и благодари на всички членове за присъствието. 

 

 

 Приложения: 

 

1. План-програма за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата; 

2. Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на 

движението по пътищата в област Благоевград за 2018 г. 

 

 
Изготвил: 

Ана Жарова – Главен специалист, Дирекция АКРРДС 

 


