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Рег. № ОСК-14-390(1)        Препис! 

30.08.2019 г. 

ПРОТОКОЛ № 11  

от неприсъствено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата 

 

Състав на комисията: 

Председател: Мария Пенева – Заместник областен управител 

Секретар: София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

Членове: 

1. Деян Дончев – Община Габрово 

2. Николай Лалев - Община Севлиево 

3. Николина Николова - Община Трявна 

4. Росен Яръмов -  Община Дряново 

5. Деян Георгиев –  ОПУ – Габрово 

6. Александър Петров – ОО „Автомобилна администрация” – Габрово 

7. Пенчо Пенчев – сектор „ПП” при ОД на МВР – Габрово 

8. Деян Дойнов – РУО– Габрово 

9. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК – Габрово 

10. Любен Симеонов – СБА – Габрово 
 

Във връзка с постъпило в Областна администрация писмо от Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата, с вх. № ОСК-14-1367/2 от 07.08.2019 г., на 

основание чл.11, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата и Решение №16 от 17 януари 2019 г. на 

Министерски съвет, се проведе неприсъствено заседание на комисията при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

1. Изменение на Правилника за устройството на дейността на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата на област Габрово. 

     

По т. 1.: В Областна администрация – Габрово е получено писмо, вх. № ОСК-14-

1367/07.08.2019 г. на Председателя на Държавната агенция „Безопасност на движението по 

пътищата”, с което с оглед подобряване дейността на областните комисии по безопасност на 

движението по пътищата се предлага разширяване състава на същите. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 

устройството и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата и с писмо, с вх. № ОСК-14-1367/07.08.2019 г. от Председателя на Държавна 

агенция „Безопасност на движението по пътищата”, предлагам Областната комисия за 

безопасност на движението по пътищата на област Габрово да приеме следното решение: 

Изменя Правилника за устройството на дейността на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата на област Габрово, както следва: 
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Чл. 4 се изменя и допълва така:  

В комисията участват представители на: 

- Областна администрация – Габрово; 

- Областна дирекция на МВР – Габрово; 

- Областна дирекция на МВР – Габрово, сектор „Пътна полиция”; 

- Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”; 

- Областен отдел „Автомобилна администрация”; 

- Регионален управление на образованието; 

- Областно пътно управление; 

- Център за спешна медицинска помощ; 

- Регионална здравна инспекция - Габрово; 

- Български червен кръст; 

- Окръжна прокуратура – Габрово; 

- общините на територията на област Габрово; 

 

В хода на процедурата по чл.11, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата и с писмо, се получиха 

следните резултати: 

1. Мария Пенева – подкрепя предложението 

2. София Димитрова – подкрепя предложението 

3. Деян Дончев – не е получен отговор  

4. Николай Лалев - подкрепя предложението 

5. Николина Николова - подкрепя предложението 

6. Деян Георгиев –  ОПУ – Габрово 

7. Александър Петров – ОО „Автомобилна администрация” – Габрово 

8. Пенчо Пенчев – ОД на МВР – не е получен отговор 

9. Деян Дойнов – РУО на МОН – Габрово 

10. Росен Яръмов -  подкрепя предложението 

11. Стефан Стойчев – подкрепя предложението  

12. Любен Симеонов – подкрепя предложението 

 
На база на гореизложеното бе взето следното 

 

Р Е Ш Е Н  И Е: 
 

1. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата подкрепя 

предложението за промяна на “Правилника за устройството на дейността на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата на област Габрово 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА,   /П/ 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

 

Изготвил протокола:   /П/ 

София Димитрова 

Младши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 


