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ЗАПОВЕД 

!)fj'GJ1)f (} JrN2 РД - . . ... ... ... .. . ................ 2�21 г. 
гр. остевец 

На основание чл. 44, ал. 1 т. 1 и т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и параграф 1 а от допълнителни разпоредби на Закона за 
движение по nъmщата, чл. 167в, ал. 2 от Закона за движението по пъmщата и Решение 
№ 133 от Протокол № 15 от заседание на Общински съвет-Костенец проведено на 17 
септември 2021 година 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Състав на Общинска комисия по безопасно движение на пътищата в състав: 

Председател 
Йордан Ангелов - кмет на Община Костенец 

Членове: 
1. Васил Цветков - Зам. Кмет на Община Костенец
2. Владимир Соmров - Общински съветник
3. Данчо Русчев - гл. архитект
4. Евелина Хаджиниколова - началник отдел „УТ и ООС"
5. Радослав Стоилков - гл. инженер на Община Костенец
6. Маринела Ангелова - гл. спец „ ТСУ"
7. Георги Янков -директор на ОП БКС
8. Сашка Хаджийска - началник отдел „Образование, култура, спорт, туризъм

и здравеопазване
9. Николай Хаджиниколов - началник отдел и главен счетоводител
1 О. Ивайло Котлар�в - кмет на кметство гр. Момин проход
11. Любка Кацарова - кмет на кметство с. Костенец
12. Атанас Йорданов -кметски наместник на с. Горна Василица
13. Живко Петров - кметски наместник на с. Пчелин
14. Иван Стойчев - кметски наместник на с. Очуша
15. Благовест Ангелов -представител на РУ -гр. Костенец
16. Представител на районна служба „Пожарна безопасност и защита на

населението"
17. Юлия Миркова- ръководител РПС Костенец.
18. Представител на филиал за спешна медицинска помощ
19. Представители на неправителствени организации и други заинтересовани

лица, когато е приложимо и по преценка на председателя на ОбщКБДП



Настоящата заповед отменя Заповед № РД-15-606/23.09.2013г., Заповед № РД-
04-249/11.05.2016г., Заповед № РД-04-560/12.12.2019г., Заповед № РД-04-
70/07.02.2020г., Заповед № РД-04-189/06.04. 2020 г. и Заповед РД -04-82/08.02.2021г.

Задачите на комисията са да координира и контролира проблемите свързани с 
безопасността на движението, изготвя ежегоден доклад за състоянието на 
безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване като за целта 
разработва програма и система от мерки. 

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

Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 


