
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

Областна администрация Ямбол  
 

 

 

ПРОТОКОЛ  
 

На 05 декември, 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-

00145/22.11.2019 г. и поканени за участие в заседанието. Налице бе необходимият брой 

присъстващи за откриване на редовно заседание.  

Заседанието откри Волен Дичев, зам. областен управител на област Ямбол и 

председател на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 

Г-н Дичев запозна присъстващите с актуализирания състав на комисията и 

дневния ред на заседанието. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Запознаване с промените в състава на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата.  

2. Докладване на състоянието на хоризонталната маркировка и вертикална 

сигнализация на територията на областта. 

3. Представяне на становища по аналитичен доклад на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“. 

4. Проследяване и докладване на изпълнението на мярка 3.8 от Решение 

№16/17.01.2019 г. 

5. Разни.  

 

По точка 1 от дневния ред г-н Дичев представи  г-н Михаил Керемедчиев – заместник-

кмет на община Ямбол. 

По втора точка от дневния ред г-н Дичев призова представителите от петте общини да 

докладват за състоянието на хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация по 

общинската пътна мрежа.  

Г- н Кръстев - представител на община „Тунджа“ представи дейностите извършени по 

общинската пътна мрежа на територията на общината. В началото на зимният сезон, 

всичко предвидено като финансов ресурс  е реализирано във връзка с текущите ремонти 

на пътната мрежа и съответно хоризонталната маркировка. На участъците от пътната 

общинска мрежа са извършени  ремонти  и е положена маркировка. Има участъци, на 

които маркировката е от миналата година, но е видима и е в добро състояние.  

Г- н Иванов – представител на община Стралджа – ситуацията е сходна като на община 

„Тунджа“, общата оценка на общинската  пътна мрежа е добра. Последните две години 

са вложени доста финансови средства за подобряване на пътната мрежа. В южната част 



от пътната мрежа на община Стралджа има участъци, които се нуждаят от ремонт, 

участъци които не са критични, но не са и в добро състояние, от с. Джинот посока с. 

Чарган, с. Саранско и с. Тамарино. Участъците се ремонтират поетапно. В северната част 

на общината е необходимо да се положи маркировка.  

Г- н Желев – представител на община Болярово - общинската пътна мрежа е готова за 

зимният сезон. Маркировката на по-голяма част от пътната мрежа не е подновена, но е 

видима и в добро състояние. В лошо състояние е участъка от с. Ситово с границата с 

община Елхово – належащ  ремонт, който се очаква да стартира през 2020 г. 

Пешеходните пътеки и маркировката за паркиране е подновена  на повечето места в гр. 

Болярово в началото на м. септември 2019 г. 

Г- н Керемедчиев – представител на община Ямбол – след направен обстоен оглед на 

пътната маркировка на участъците в община Ямбол се констатира, че е в много добро 

състояние. Предвижда се от следващата година в по-опасните зони полагането на 

релефна маркировка. С оглед безопасността на движението ще се осветят голяма част от 

пешеходните пътеки в гр. Ямбол.  

Г- жа Диляна Ставрева – упълномощен представител на Областно пътно управление 

Ямбол. Във връзка с хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация, 

служители на ОПУ Ямбол са извършили необходимата проверка за състоянието.  

През 2019 г. са извършени дейности по полагане на хоризонтална маркировка и 

производство доставка и монтаж на пътни знаци и обекти по превантивен ремонт, 

завършени през 2018 г. Последно дейности по полагане на хоризонтална маркировка са 

изпълнени през 2017 г., положена е надлъжна хоризонтална маркировка на 56 км. от 

републикански пътища и напречна хоризонтална маркировка на пътищата от първи, 

втори и трети клас. Изготвени са заявки за необходимите количества хоризонтална 

маркировка и пътни знаци, които очакват одобрение. 

Г-н Кръстев изрази мнение, че доста участъци с интензивно движение от 

републиканската пътна мрежа се нуждаят от спешно полагане на маркировка.  

По точка 3 от дневния ред – г-н Дичев призова всички, които не са представили 

становища по доклада на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“     

да ги представят най-късно след празниците. 

По точка 4 от дневния ред – г-н Мишинев – представител на ОДМВР сектор „Пътна 

полиция“ представи анализ и данни на пътнотранспортните произшествия територията 

на област Ямбол. Най-често пострадалите са водачи на МПС и пешеходци. Основните 

причини за произшествията са несъобразена скорост от страна на водачите и отнемане 

на предимство. Пътнотранспортните произшествия в област Ямбол, в сравнение с 

миналата календарна година са с 6 повече, като през последното тримесечие данните са 

за по-малко произшествия спрямо предходното. 

По точка 5 от дневния ред - Областната комисия по безопасност на движението разгледа 

и конкретен казус касаещ община Ямбол и осигуряване на повече безопасност на 

кръстовището на „Зъболекарска поликлиника“. По искане на органите на реда препоръча 

разглеждане на конкретната организация на движение и при необходимост поставяне на 

мантинели, в зоната непосредствено след кръстовището в посока към магазин „Билла“. 



 

Г-н Дичев припомни, че е необходимо да се изпълняват изискванията на ДАБДП, тъй 

като отношението към движението и безопасността на пътищата е отговорност на всички 

ни. 

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

благодари на присъстващите и 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 

 

05.12.2019 г. 

 

 

 

 


