
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

ЗАПОВЕД 

NO 345

гр. Търговище, 29.08.2019 г. 

На основание §1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по 

пътищата и §11, ал. 1 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДвП, във 

връзка с писмо вх.NООКД-09-1-7/07.08.2019 г. на Председателя на Държавна агенция 

"Безопасност на движението по пътищата", както и с постъпили предложения за 

актуализация на състава на комисията 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Областна комисия по беэопасност на движението по пътищата в 
облает Търговище в състав: 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Митко Стайков - Областен управител на облает Търговище;

2. Секретар: Зарница Милушева - директор дирекция АКРРДС в Областна
администрация - Търговище; 

и членове: 

3. Тодорка Танева - Главен секретар на Областна администрация -
Търговище; 

4. Татяна Тодорова - гл. юрисконсулт в дирекция АКРРДС (титуляр) и Елина
Драгиева гл. юрисконсулт в дирекция АПОФУС (заместник) в Областна 
администрация - Търговище; 

5. комисар Димитър Димитров - начал ник vна отдел "Охранителна полиция" при
ОДМВР Търговище (титуляр) и ст. инспектор Иордан Костов - началник на група 
"Охрана на обществения ред, териториална полиция и КОС" в сектор ООР и ТП към отдел 
,,Охранителна полиция" при ОДМВР Търговище (заместник); 

6. Иван Стефанов - началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Търговище

(титуляр) и Димитър Димитров - началник група "Организация на движението, пътен 
контрол и превантивна дейност в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Търговище 

(заместник); 

7. ст. инспектор Герасим Гатев - начал ник група "Оперативен център" при
РДПБЗН - Търговище (титуляр) и гл. инспектор Борислав Петров - началник на сектор 
,,Пожарогасителна и спасителна дейност" при РДПБЗН - Търговище (заместник); 

8. Иван Иванов - инспектор в Областен отдел Автомобилна администрация -
Търговище (титуляр) и инж. Мустафа Хасанов - началник на Областен отдел 

Автомобилна администрация - Търговище (заместник); 
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9. Марияна Стефанова - ст. експерт по физическо възпитание и спорт в

Регионално управление по образованието - Търговище (титуляр) и Мария Вълчева

- ст. експерт по ОНГОР в Регионално управление по образованието - Търговище
(заместник);

10. инж. Петко Борисов - началник отдел ИРД в Областно пътно управление -
Търговище (титуляр) и Искрен Иванов - гл. специалист в отдел ИРД в Областно пътно 
управление - Търговище(заместник); 

11. д-р Янка Андреева - директор на ЦСМП - Търговище (титуляр) и Мирослав
Дончев - ръководител група "Транспорт" при ЦСМП - Търговище (заместник); 

12. Миглена Иванова - мл. експерт в отдел "ДЗК" при РЗИ Търговище (титуляр)
и Олга Тодорова - ст. експерт в отдел "ДЗК" при РЗИ Търговище (заместник); 

13. Ваня Борисова - директор на Областен съвет на Български червен кръст
гр. Търговище (титуляр) и Димитър Иванов - специалист в Областен съвет на 
Български червен кръст гр. Търговище (заместник); 

14. Драгомир Сяров - представител на Окръжна прокуратура - Търговище
(титуляр); 

15. Емине Якубова - заместник-кмет в община Търговище (титуляр) и инж.
Митко Панайотов - заместник-кмет в община Търговище (заместник); 

16. Красимир Дамянов - ръководител звено ИБ в община Попово (титуляр) и
инж. Добрин Добрев - ст. експерт в дирекция ТСУЕТ в община Попово (заместник); 

17. Фахри Салимов - мл. експерт по ТБД в община Омуртаг (титуляр) и Фатме

Мехмедова - представител на община Омуртаг (заместник); 

18. Исмаил Ибрямов - заместник-кмет в община Антоново (титуляр) и Господин
Халачев - директор дирекция "Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм" в община 
Антоново (заместник); 

19. Румен Русев - заместник-кмет на община Опака (титуляр) и Илмаз Османов -
ст. специалист "ОМП и ГЗ" в община Опака (заместник); 

20. Ива Дочев - управител на СУАБ СБА ЕООД клон Търговище (титуляр) и
Виолета Онуфриева - технически сътрудник в СУАБ СБА ЕООД клон Търговище 
(заместник) 

21. Антония Евтимова представител на Българската асоциация на 
пострадали при катастрофи за облает Търговище 

Задачите на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в 

облает Търговище произтичат от Закона за движението по пътищата и писмо вх.NООКД-09-

1-7/07.08.2019 г. на Председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по

пътищата". 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражня лично. 

Настоящата заповед отменя Заповед №102/29.03.2018 г. на Областния управител 

на облает Търговище. 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ 

За Областен управител на облает Търго 
съгласно заповед №.!336/22.08.2019 г. 

аинтересованите лица за сведение и 
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