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З А П О В Е Д 
 

№ РД-473/02.12.2021 г. 
 

 

 На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 167в, ал.2, ал.3 и ал.4  от Закона за движение по пътищата и във 
връзка с Решение №205/29.10.2021 г. на Общински съвет-Баните. 
 
 
 

НАЗНАЧАВАМ: 
 

 Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в Община 
Баните в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Белчев – Кмет на Община Баните; 
 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорка Маджарова – Заместник-кмет на Община 
Баните; 
ЧЛЕНОВЕ: 

 1. Кирчо Топчиев  –Общински съветник, председател на комисия в направление, 
чиято дейност е свързана с БДП; 

 2. арх. Елена Пищалова –Главен архитект на Община Баните;  
 3.Венета Козарева- Началник на отдел и Главен счетоводител на Община Баните;  
 4. Дамян Гаджалов- Инспенктор пътен контрол при РУ – Мадан; 
 5. Бисер Андреев- Главен специалист в отдел „ИРД“ към ОПУ Смолян; 
 6. Яница Чечкова-Старши експерт по информационно осигуряване към РУО-

Смолян;  
 7. Веселин Младенов – Началник на РСПБЗН – Баните;  
 8. Марин  Даскалов – Отговорник филиал „ЦСМП”; 
 9. Севда Биринджиева- Главен експерт „ОЗКСД“; 
10. Младен Димитров- Младши специалист- „УПКОМПГЗ“; 
11. Милко Бобачев –Младши специалист „ИКСОО“; 
 
 
При необходимост в работата на комисията могат да вземат участие кметове на 

кметства, кметски наместници и представители на неправителствени организации 
имащи отношение към безопасността на движението по пътищата. 

 

 

http://www.banite.egov.bg/


Определям Даниела Делева – младши експерт „ТТИРО“ в отдел „ЕППИДХДУ“ , 
Общинска администрация Баните, за секретар на Общинската комисия по безопасност 
на движението по пътищата . 

 
Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата в община 

Баните планира, ръководи, координира, контролира и отчита изпълнението на мерки за 
подобряване на безопасността на движението по пътищата в общината, като изготвя 
годишни план-програми и доклади, съобразени с Националната стратегия за 
безопасност на движението по пътищата в Република България и изпълнение на 
плановете за действие към нея. Решава текущи и извънредни въпроси чрез 
приоритизиране на конкретни действия за подобряване на БДП. Разглежда и решава и 
други въпроси, свързани с безопасност на движението по пътищата. 

В своята дейност Общинската комисия по безопасност на движението по 
пътищата в община Баните да се ръководи от Правилата за дейността и организацията 
на работата на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата. 

 
Настоящата заповед отменя заповед № РД-279/07.07.2021 г. на кмета на Община 

Баните .  
 
Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение. 
 
 Контрол по изпълнението на заповедта ще извършвам лично.   
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