РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№ОКД-02-7/29.07.2021 г.
гр. Силистра

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 4, ал. 1
от Единните правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на
областните комисии по безопасност на движението по пътищата и указания с наш вх.
№1-973-70/07.07.2021 г. от Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“, отменям мои заповеди №РД-20-2/18.01.2021 г. и №ОКД-02-2/11.02.2021 г. и
ОПРЕДЕЛЯМ
състав на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към
областен управител на област Силистра, както следва:
председател: Ели Тодорова – Областен управител на област Силистра;
секретар: Николай Петров – главен експерт, Областна администрация Силистра;
членове:
1.

старши комисар Мартин Недялков – директор на Областна дирекция на

МВР – Силистра;
2.

комисар Димо Василев – началник на отдел „Охранителна полиция“,

Областна дирекция на МВР – Силистра;
3.

главен инспектор Радослав Върбанов – началник на сектор „Пътна

полиция“, Областна дирекция на МВР – Силистра;
4.

комисар Румен Мъров – директор на дирекция „Пожарна безопасност и

защита на населението“ – Силистра;
5.

Иван Иванов – директор на Областно пътно управление – Силистра;

6.

Севдалин Стоянов – началник на Областен отдел „Автомобилна

администрация“ – Силистра;
7.

д-р Енчо Василев – директор на Център за спешна медицинска помощ –

Силистра;
8.
Габриела Миткова
образованието – Силистра;
9.

–

началник

на

Регионално

управление

на

д-р Теодора Начева – директор на Регионална здравна инспекция –

Силистра;
10.

Маргарита Касабова – директор на Български червен кръст – Силистра;

11.

Теодор Желев – административен ръководител на Окръжна прокуратура

– Силистра;
12.

Янка Господинова – Кмет на Община Алфатар;

13.

Неждет Джевдет – Кмет на Община Главиница;

14.

д-р Юксел Ахмед – Кмет на Община Дулово;

15.

Любен Сивев – Кмет на Община Кайнарджа;

16.

д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

17.

Сезгин Басри Алиибрям – Кмет на Община Ситово;

18.

д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.

ЕЛИ ТОДОРОВА
Областен управител на област Силистра

7500 Силистра, ул. „Добруджа” № 27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86 818 851
e-mail: ss@ss.government.bg, web: www.silistra.government.bg

