
РЕЗЮМЕ 

ПРОТОКОЛ 

 

 

Днес, 25.03.2013 г., от 11,00 часа в голямата заседателна зала на Областна 

администрация се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата /ОКБДП/, назначена със Заповед № РД-22-19/09.03.2012 г. 

на Областен управител на област Монтана, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана 

СЕКРЕТАР: инж. Силвия Николова – старши експерт в дирекция АКРРДС, 

Областна администрация Монтана и секретар на ОКБДП 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. гл. инсп. Елвис Иванов – началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – 

Монтана, 

2. инж. Даниела Михайлова – представител на Областно пътно управление – 

Монтана, 

3. Петър Манчев – представител на Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” 

Монтана, 

4. ст. инсп. Генади Горанов – представител на Областно управление „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – Монтана, 

5. инж. Нина Кирилова – представител на Регионален инспекторат по 

образованието – Монтана, 

6. Георги Цеков – директор Регионална дирекция за социално подпомагане – 

Монтана, 

7. Ася Филипова – представител на Регионална здравна инспекция – Монтана, 

8. д-р Людмил Михайлов – завеждащ ФСМП – Монтана,  

9. Георги Живов – представител на Областен съвет на БЧК – Монтана, 

10. Радослав Найденов – заместник-кмет на община Берковица, 

11. Георги Цветков – представител на община Бойчиновци, 

12. инж. Петър Димитров – заместник-кмет на община Брусарци, 

13. Тони Трайков – представител на община Вълчедръм, 

14. Георги Аврамов – представител на община Вършец, 

15. инж. Юлия Игнатова – представител на община Монтана, 

16. Петко Евстатиев – председател на Съюз на българските автомобилисти – 

клон Монтана, 

17. Владимир Илиев – преподавател-инструктор, член на ръководството на 

Национален авто-инструкторски съюз за област Монтана. 

 

По време на заседанието бяха обсъдени пътнотранспортната обстановка на 

територията на област Монтана през 2012 г. и предложения за създаване на 

организация за провеждане на Втората глобална седмица за безопасност на 

движението по пътищата на ООН, посветена на безопасността на пешеходците. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ 

НИНА ПЕТКОВА 

За областен управител на област Монтана 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:  /П/ 

инж. СИЛВИЯ НИКОЛОВА 

старши експерт в дирекция АКРРДС 


