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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 114 / 07.10.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 11 / 07.10.2021 г. 

 

 

Относно: Създаване на Общинска комисия за безопасност на движението по 

пътищата (ОКБДП) 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 167в, ал. 2 от Закона за движението по 

пътищата, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване с 12 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Създава Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата 

(ОКБДП) в община Елена. 

2. Определя за председател на ОКБДП Йордан Иванов Димитров, заместник-

кмет „Икономически дейности“ на община Елена. 

3. Определя за членове на ОКБДП следните общински съветници: 

3.1.  Валентин Владимиров Гуцов, Председател на ПК“УТ“ към ОбС-Елена; 

3.2.  Даниел Весков Василев, общински съветник; 

3.3.  Зехра Халилова Салиева, общински съветник. 

4. Определя за членове на ОКБДП управителите на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена 

и „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена. 

5. Определя за членове на ОКБДП:  

5.1.  Зоя Ангелова, кмет на кметство Майско; 

5.2.  Стоян Комитов, кмет на кметство Константин. 

6. Възлага на кмета на община Елена да покани за участие в ОКБДП 

представители на РУ МВР Елена, РС ПБЗН Елена, ЦСМП В. Търново - филиал 

Елена и Местен съвет по туризъм Елена. 

 

 

 



 

7. Възлага на кмета на община Елена да определи с нарочна заповед състава на 

ОКБДП, като включи в него представители на общинската администрация по 

свое усмотрение, както и да определи конкретните функции и правилата за 

работа на комисията, в съответствие със Закона за движението по пътищата и 

указанията на Държавната агенция за безопасност на движението по 

пътищата. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


