
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

Областна администрация Ямбол  
 

 

 

ПРОТОКОЛ  
 

На 29 август, 2019 година,  в Областна администрация Ямбол, се проведе 

заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. На 

заседанието се явиха 16 от 18 членове, определени със Заповед № РД-01-

00110/22.08.2019 г. и поканени за участие в заседанието. Налице бе необходимият брой 

присъстващи за откриване на редовно заседание.  

Заседанието откри Димитър Иванов, областен управител на област Ямбол.  

Г-н Дичев – заместник областен управител и председател на Областната комисия 

по безопасност на движението по пътищата запозна присъстващите с дневния ред на 

заседанието. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Запознаване със заповед на областен управител за актуализиране на състава 

на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.  

2. Запознаване с промени в Правилника за организацията и дейността на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 

3. Одобряване на преработени План-програма и Годишен доклад за подобряване 

на движението по пътищата в област Ямбол. 

4. Разни.  

 

Във връзка с изисквания на Държавната агенция „Безопасност на движението по 

пътищата“ и решението на Министерски съвет за ограничаване на пътнотранспортния 

травматизъм г-н Иванов призова всички представители на различни институции да 

положат максимални усилия за подобряване на пътната безопасност. Чрез предстоящите 

регулярни срещи всеки да бъде запознат и подготвен с предложения и решения относно 

пътната обстановка и намаляване на пътния травматизъм на областно ниво. Много е 

важно целите заложени в стратегическите документи да се изпълняват на практика. Това 

става като подобряваме пътищата, сигурността на пътуващите и пешеходците. Мненията 

и действията са изключително важни, за да няма пострадали и жертви по пътя. Целта е 

да се работи в посока превенция. В момента се извършват ремонтни дейности на път I-7 

както и на обходен път „Изток“. Със съвместни усилия и осигуряване на финансов ресурс 

ще продължи да се подобрява пътната инфраструктура, но трябва да се спазват и 

правилата за движение по пътищата.  

Г-н Иванов благодари на присъстващите и даде думата на Волен Дичев – 

заместник областен управител. 

 

По точка 1 от дневния ред:  



Г-н Дичев запозна присъстващите с изискванията на „Държавната агенция по 

безопасност на движението по пътищата“ и със Заповед на областния управител за  

актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата.  

 

По точка 2 от дневния ред:  

Г-н Дичев уточни промените в Правилника за организацията и дейността на 

Комисията по безопасност на движението по пътищата на област Ямбол. 

По точка 3 от дневния ред: 

Г-н Дичев обясни, че План-програмата и Доклада за безопасност на движението 

по пътищата са преработени, и в тази връзка е необходимо да се гласува този вариант с 

допълнената информация от МВР. 

Всички гласуваха „ЗА“. 

По точка 4 от дневния ред: 

Г-н Дичев представи г-н Атанас Иванов – представител на браншова организация 

Съюз на преподавателите по авто-мото подготовка в гр. Ямбол, който също ще бъде 

включен в състава на комисията. 

След кратки уточнения относно Приложение №1 касаещо докладване на 

информация за справки и анализ както и планирани мерки за подобряване на БДП, г-н 

Дичев предложи следващото заседание да се проведе през месец октомври или ноември.  

 

След изчерпване на дневния ред, и липса на други въпроси и коментари, г-н Дичев 

закри заседанието. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Волен Дичев (П) 

Председател на Областната комисия по безопасност на движение по пътищата  

и заместник областен управител на област Ямбол 

 
 

 

 

Цветелина Калчева     (П) 

Технически секретар  

на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата 

 

29.08.2019 г. 

 

 

 


