ПРОТОКОЛ№1
Днес 29 април 2015 г. от 10:00 часа в зала № 101 на Областна администрация гр.
Ловеч се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението по
пътищата. Заседанието беше ръководено от г-н Драгомир Кавалски - зам. областен
управител и председател на комисията.
Г-н Кавалски попита има ли предложения за промяна на дневния ред. Не постъпиха
предложения, поради което заседанието протече съгласно предварително обявения
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на обобщен отчет за изпълнението на Областна стратегия за подобряване
на безопасността на движение по пътищата за 2014 г.
2. Приемане на мерки за подобряване безопасността на движението в област Ловеч
през 2015 г.
3. Други.
По точка 1 от дневния ред г-н Кавалски даде думата на г-н Карловски – зам. председател
на комисията, който да представи обобщен отчет за изпълнението на Областна стратегия
за подобряване на безопасността на движение по пътищата за 2014 г.
След представяне на отчета, г-н Кавалски даде думата на присъстващите да изложат
своите коментари и становища.
След обсъждане на представения отчет и проведеното гласуване, комисията единодушно
прие следното решение:
Приема
Обобщен отчет за изпълнението на Областна стратегия за подобряване на
безопасността на движение по пътищата за 2014 г.
Г-н Кавалски пристъпи към т. 2 от дневния ред и отново предостави думата на г-н
Карловски, който да запознае участниците с мерки за подобряване безопасността на
движението в област Ловеч през 2015 г.
След представяне на мерките, г-н Кавалски даде думата на присъстващите да изложат
своите коментари и становища.
След обсъждане на представените мерки и проведеното гласуване, комисията единодушно
прие следното решение:
Приема
Мерки за подобряване безопасността на движението в област Ловеч през 2015 г.
По точка 3 от дневния ред г-жа Деница Мончева, секретар на комисията, информира
присъстващите, че в писмо с изх. № 37-00-6/08.04.2015 г. ДАЗД е изпратила Национална
програма за провеждането на Трета глобална седмица за пътна безопасност на ООН в РБ
под мотото „Спаси живота на децата“. Третата глобална седмица ще се проведе в периода
4-10 май 2015 г. Г-жа Мончева апелира всички кметове на общините в област Ловеч и РД
АА да създадат необходимата организация за изпълнение на дейностите, включени в
Националната програма на Третата глобална седмица.
Програмата може да бъде публикувана най-рано на 4 май на електронните страници на
заинтересованите институции.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Кавалски.
Председател: …………………….....
/Драгомир Кавалски/
Секретар: ..........................................
/Деница Мончева/

Списък на присъствалите на заседанието:
1. гл. инспектор Светослав Шишийски .................. – началник група, ОД МВР-Ловеч
2. Йото Йотов ............................................................. – и. д. директор, РД АА гр. Ловеч
3. Милен Илиев......................................................... – ст. експерт РИО на МОН - Ловеч
4. инж. Милен Русев ................................................ – гл. ексепрт в община Ловеч
5. Цветелин Цоков .................................................... – зам. кмет на община Луковит
6. инж. Николай Влаевски ...................................... – гл. експерт в община Тетевен
7. Христо Ангелов ……........................................... – община Троян
8. Недко Гергански …….......................................... – секретар на община Угърчин
9. Стоян Стойчев ...................................................... – зам. кмет на Община Ябланица
10. Георги Грозданов ………………………………. – началник на ОПУ - Ловеч

