
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                          

 

З А П О В Е Д 

№ОКД-02-2/11.02.2021 г. 

гр. Силистра 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с §1а, ал. 2 

от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и чл. 4, ал. 1 от 

Единните правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на 

областните комисии по безопасност на движението по пътищата, отменям моя Заповед 

№ОКД-02-2/14.01.2020 г. и 

ОПРЕДЕЛЯМ 

състав на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към 

областен управител на област Силистра, както следва: 

Председател: Ивелин Статев – Областен управител на област Силистра; 

Секретар:  Николай Петров – главен експерт, Областна администрация Силистра; 

Членове: 

1. старши комисар Юлиян Караславов – 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. Нешо Нешев – началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна 

дейност“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 

Силистра; 
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5. д-р. инж. Евгени Аврамов – началник на Областен отдел „Автомобилна 

администрация“ – Силистра; 

6. Майя Григорова – старши експерт по професионално образование и 

обучение, Регионално управление на образованието – Силистра; 

7. Иван Иванов – директор на Областно пътно управление – Силистра; 

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

Силистра; 

9. д-р Теодора Начева – Директор на Регионална здравна инспекция – 

Силистра; 

10. Йорданка Трайкова – специалист „Мениджмънт на бедствията“, Областен 

съвет 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. Йордан Йорданов – главен специалист „Устройство на територията“, 

Общинска администрация Кайнарджа; 

16. инж. Ивелин Чолаков  – главен експерт „Транспортна дейност и 

разрешителни режими“, Общинска администрация Силистра; 

17. Севджан Адем – заместник-кмет на Община Ситово; 

18. инж. Людмил Узунов – заместник-кмет на Община Тутракан. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

Областен управител на област Силистра 


