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ЗАПОВЕД 

№ 490/08.10.2021г. 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл.167в, ал.2 от Закона за движението по 

пътищата (ЗДП), Решение №247/18.08.2021г. и чл.3 от Правила за дейността и 

организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по 

пътищата, утвърдени от Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението 

по пътищата“ със Заповед №3-43/31.08.2021г., 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Постоянно действаща Общинска комисия по безопасност на движението по 

пътищата на Община Неделино (ОбщКБДП) в състав: 

 

Председател: 

1. Здравко Димитров – зам.-кмет на община Неделино; 

Заместник-председател: 

2. арх. Димитър Стефанов – гл. архитект на Община Неделино и директор 

Дирекция „Строителство и благоустройство на територията“; 

Секретар: 

3. инж. Таня Мераджова – гл. инженер на Община Неделино; 

и членове: 

4. Ружо Младенов – представител на Общински съвет гр. Неделино; 

5. Сийка Какалашева – гл. експерт „Образование, здравеопазване, младежки 

дейности и спорт“; 

6. Румен Кърмаджиев - гл. специалист „Гражданска защита и пожарна 

безопасност и защита на населението“; 

7. Захаринка Петрова - гл. счетоводител и директор Дирекция „Финансово-

счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и 

административно правно обслужване“ 

8. ст. инсп. Мирослав Мързянски – началник на Участък-Неделино към РУ 

Златоград при ОДМВР-Смолян; 

9. Бисер Андреев – гл. специалист в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ 

към Областно пътно управление – Смолян; 

10. Милен Личев – представител на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“; 

11. Мария Барганова – старши експерт по ЧЕМЕ към РУО гр. Смолян; 

12. Гл. инсп. Севдалин Кехайов – началник на Районна служба „ПБЗН“ – 

Златоград; замества се от инсп. Красимир Йосифов – инспектор ДПК в РС 

„ПБЗН“ – Златоград. 

 

Комисията да изпълнява функциите и дейностите, определени в Правила за 

дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


2 

 

движението по пътищата, утвърдени от Председателя на ДАБДП, в изпълнение на 

политиката по безопасност на движението по пътищата, съгласно чл.167в, ал.4 от ЗДП. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си. 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ       --- П --- 

Кмет на община Неделино

 

Подписът е заличен, съгласно Регламент на ЕС 2016/679 

 


