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ПРОТОКОЛ  
 

На 01 юли, 2020 година,  в Областна администрация Ямбол, се проведе заседание 

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

присъстваха: 

Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол  

Волен Дичев – зам. областен управител и председател на ОКБДП 

Анжелина Тотева – зам. Председател на ДАБДП 

Инж. Иван Петков – експерт в ДАБДП 

Иван Иванов – зам. кмет на община Стралджа 

Татяна Славова – ст. експерт в РУО Ямбол 

Иван Динев – представител на РДПБЗН Ямбол 

Нина Терзиева- зам . кмет на община Болярово 

Андон Кръстев – гл. секретар на община Тунджа 

Михаил Керемедчиев – зам. кмет на община Ямбол 

А. Парушев – представител на ЦСМП Ямбол 

Веселина Стоянова – представител на РЗИ Ямбол 

Инж. Галин Костов – директор на ОПУ Ямбол 

Дикран Бохосян – директор на ОО АА Ямбол 

Тодор Мишинев – директор на Пътна полиция при ОДМВР Ямбол 

Митко Филипов – директор на ОС на БЧК Ямбол 

Златан Минков – представител на СУАБ СБА Ямбол 

 

Г-н Иванов - областен управител на област Ямбол приветства всички присъстващи и 

представи г-жа Тотева – зам. председател на ДАБДП. Той изрази надежда чрез 

активността и подкрепата на г-жа Тотева да се справим с проблемите залегнали в  

инфраструктурата и безопасното придвижване на хората и превозните средства на 

територията на областта. Въпреки ограничения финансов ресурс, се движим в посока за 

подобряване на пътищата и безопасно движение по пътищата. През последните две 



седмици се предприеха действия относно ремонти на основни пътища от 

републиканската пътна мрежа.  

По първа точка от дневния ред на заседанието относно докладване на информация и 

анализ на постигнатите резултати за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата бе дадена думата на г-н Мишинев – директор на сектор „Пътна полиция“ при 

ОДМВР Ямбол. 

 Г-н Мишинев представи обобщени данни за пътните произшествия, нарушения и 

административни глоби през последното тримесечие. За първото шестмесечие на 2020 г. 

се наблюдава спад на пътнотранспортните произшествия с 54 бр. спрямо миналата 2019 

г., загиналите са с 3 бр. по-малко, ранените с 16 бр. по-малко. На територията на община 

Ямбол повече от произшествията са с материални щети за разлика от община Тунджа, 

тъй като през нейната територия преминава част от магистралата и от републиканската 

пътна мрежа. По населени места общата цифра на пътнотранспортните произшествия е 

25 бр. без загинали и 1 ранен. В резултат на ангажиментите водени от обстановката  

свързана с COVID-19 в административно наказателната дейност разликата е значителна 

и резултатите не са позитивни съпоставени с изминалата година. Предприети са мерки 

за изравняване на контролната дейност, особено върху участници на движението 

преминаващи през ГКПП Лесово, които имат неплатени глоби.  

Г-жа Тотева благодари за представената от г-н Мишинев  информация и поясни, че е 

необходим по-задълбочен анализ на данните, за да се прецени кои от мерките са 

ефективни, и да продължат да се прилагат, а тези които не са да се търсят варианти за 

тяхното подобряване. В сравнение с други области броят на загиналите в област Ямбол 

е извън населените места. Относно административните дейности има създаден 

механизъм и начини, чрез които глобите могат да се заплащат 24 ч. от денонощието. 

Гражданите освен права трябва да знаят, че имат и задължения към държавата, които 

трябва да се спазват.  

Активното участие и съвместни ни дейности в образователните кампании е много 

позитивно, защото по този начин се обхващат децата от най-ранна детска възраст.  

Г-н Костов – директор на Областно пътно управление Ямбол – през последното 

тримесечие ОПУ Ямбол извърши машинно изкърпване на увредените площи, поставяне 

на гео мрежа по главен път I-7, фрезоване и преасфалтиране на участък с концентрация 

на ПТП на моста на р. Поповска. По второкласните и третокласните пътища са 

извършени изкърпвания с битомна емулсия под налягане на дупки под един квадратен 

метър, почистване на храстовидна растителност, окопи премахване на сухи дървета и 

клони. Подготвено е задание за маркировка вертикална сигнализация и знаци. В момента 

се ремонтира най-натовареният участък на територията на областта – път II-53 в участъка 

на границата с област Сливен до Ямбол, изготвен е проект за същият път в участъка с. 

Калчево – с. Победа – с. Челник. Основно това са предприетите мерки от ОПУ Ямбол.  

Г-н Иванов – областен управител на Област Ямбол изрази огромната необходимост от 

маркировка по пътищата на територията на областта. Честите и продължителни мъгли в 

този район водят до намаляване на видимостта и са предпоставка за ПТП.  

Г-н Костов – изготвени са заданията относно маркировката, договорите са сключени, но 

предвид летния сезон тази дейност стартира от област Бургас . Очакванията са ни нашата 



област да е следващата, тъй като при нас процесът  ще е цялостно маркиране, а не 

опресняване.  До момента на места, където настилката е по-добра е заложено полагането 

на студен пластик, а останалите с акрилат.  

Г-жа Тотева отправи въпрос към г-н Костов за състоянието на път I-7 Лесово – Ямбол.  

Г- н Костов – предвид възможностите ни на път I-7 е положена гео мрежа, извършени 

са дълбоки фрезования и преасфалтиране.  Наблюдават се на места неравности, но 

според наличният финансов ресурс поддържаме доколкото е възможно. Интензивността 

на движение по този път е малко над 3 хил. автомобила, от които 1 000 ТТПС.  

Г-жа Тотева - предвид натовареността на този важен участък не е допустимо 

състоянието му да е влошено и да са налице неравности и пропадания. Освен 

интензивността на движение, това е път през който се влиза в РБ.  

Относно маркировката инж. Петков – експерт от ДАБДП  отправи препоръка към г-н 

Костов средствата за маркировка да се използват разумно и план-програмата да е 

определяща в избора  за използването на тип  пластик или акрилат.   

Относно лошите метеорологични условия е ясно, че маркировката помага, но специално 

за този вид промени в условията на движение най-доброто решение са табелите с  

променливо съдържание. Те са малък вид табели, които са със сензори активиращи се 

при въпросните условия.  

Г-н Костов сподели, че няма поставени такъв вид табели по пътищата на територията на 

областта, дори и на магистралата.  

На въпрос от г-жа Тотева към г-н Костов дали ОПУ имат изготвен анализ за причините 

за ПТП, г-н Костов отговори, че нямат подобен, но при констатирани произшествия се 

предприемат мерки. На някои участъци от пътната мрежа с установени ПТП – та е 

поставена шумна маркировка, освен допълнителните пътни знаци.  

Г-н Кръстев – гл. секретар на община Тунджа. През територията на община Тунджа 

преминава основната републиканска пътна мрежа на област Ямбол. Удовлетворени сме 

от стартиралите строителни дейности за път Ямбол-Сливен и разклон с. Калчево – с. 

Тамарино – с. Победа – с. Челник. Сериозен проблем си остава липсата на маркировка 

по републиканската пътна мрежа както и на пешеходните пътеки по селата. Предвид 

ограничаването на скоростта на автомобилите влизащи в селата има необходимост и от 

поставяне на изкуствени неравности, или друг вид маркировка особено в по-големите 

села, където има търговски обекти, автоспирки, училища, старчески домове и др.  

Г-жа Тотева обясни, че за успокояването на скоростта на влизащите в селата МПС-та е 

необходимо да се случва още в началото предвид практиката на повечето места.  

Г-н Петков напомни, че миналата година АПИ е разработила план от мерки за 

успокояване на скоростта при влизане в населените места, и затова е добре те да имат 

информация от общините за конкретните рискови места. Изграждането на повдигнати 

пешеходни пътеки не е най-доброто решение за успокояване на скоростта.  

Препоръчително е всички общини да използват експертни одитори по пътна 

безопасност, които да помогнат конкретно одитите.  



Г-н Иванов – зам. кмет на община Стралджа сподели, че проблемите на общините са 

общи, важно е държавните пътища да са в добро състояние, тъй като те са гръбнака на 

пътната мрежа. Относно темата за финансиране и възможностите  на общините за 

реализиране на програмата са недостатъчни. Основният проблем е финансирането на 

дейностите, които се реализират с текущи средства от общинския бюджет. Около десет 

или петнадесет  хиляди лева се изразходват за поставяне на пътни знаци и др. движейки 

се по общинска програма.  

Генералните планове, които са заложени в програмата ще струват твърде скъпо на 

общината и сроковете са доста кратки.  

Г-жа Тотева поясни, че в ДАБДП е необходимо да има информация дали общините  

предвиждат тези планове и кога?  

Г-жа Терзиева – зам. кмет на община Болярово докладва за извършените дейности от 

общинската комисия по безопасност на движението по пътищата. За отчетния период 

комисията е провела две заседания. Приет е анализ и доклад за състоянието на пътната 

безопасност на територията на община Болярово през изминалата година, както и планов 

документ за 2020 г. Обсъдени са всички сигнали постъпили от кметове и кметски 

наместници по населени места. Извършени са обходи със съдействието на полицията в 

гр. Елхово прецезирайки какви мерки трябва да бъдат предприети. Закупени са пътни 

знаци, проблемните участъци са почистени, със съдействието на ОПУ се предприемат 

необходимите мерки от типа на маркировка, почистване на участъци от републиканската 

пътна мрежа. За летния сезон всички земеделски производители са уведомени писмено 

за необходимостта да се почиства земеделската техника, с която се излиза на 

републиканската и общинската пътна мрежа. От детските градини и училищата системно 

се изисква информация за предвидените мероприятия свързани с безопасността на 

движение по пътищата. В детската градина в гр. Болярово има оборудвана площадка за 

обучение на децата по безопасност на движението, предстои да се изгради още една 

вътрешна и една външна. На второто проведено заседание от общинската комисия се 

разглежда сигнал от жители, които настояват за ограничение на скоростта в населените 

места чрез поставяне на т.н „легнал полицай“ или друг тип изкуствени неравности. Освен 

това разполагаме с оферти за ремонт на улици в единадесет населени места, предстои и 

изпълнението на проект за ремонт на улици в шест села.  

Пътят до с. Стефан Караджово, компресорна станция, Странджа си остава проблемен, 

той е в лошо състояние, и води до критична инфраструктура. Постъпват много сигнали 

за този участък. Знаейки, че генералните планове не са по изискване на ДАБДП, 

апелираме за целеви средства за подпомагане на общините и техническо съдействие, тъй 

като ресурсите са ограничени.  

Г-н Иванов - държавата е инвестирал 13 500 000 лева за ремонт на два от пътищата на 

територията на областта. Освен ремонти приоритет е и решаване на проблема с 

тежкотоварният трафик. 

Г-н Керемедчиев – зам. кмет на община Ямбол. Основен приоритет на община Ямбол е 

пътната безопасност. Поставена е маркировка с надпис „БАВНО“, около училища и 

детски градини е обезопасено с оградни пана, поставени са диодни знаци, периодично се 

повтаря маркировката, за да не се изтрива. Предстои смяна на 1/3 от светофарната уредба 



в града, предвижда се и поставянето на бутони по пешеходните светофари. Поръчани са 

единадесет светлоотразителни знаци със соларни батерии. На възловите кръстовища са 

сменени старите осветителни тела, поставени са диодни.  Премахната е голяма част от 

дървета и храсти, които намаляват видимостта. През последните месеци са осветени 

всички повдигнати пешеходни пътеки в града с допълнително осветление. Предвижда се 

и поставянето на видеонаблюдение относно спазването на правилата за безопасност на 

движението по пътищата. 

Г-н Филипов – директор на ОС на БЧК Ямбол - ролята на БЧК  е в насока на 

превенцията, провеждане на различни типове обучения и др. Провеждат се и много 

лекции по пътна безопасност. В партньорство с регионално управление образование има 

програми, които са залегнали и се осъществяват в училищата. В най-кратък период ще 

се възстанови вело площадката, чрез която ще се подпомогне обучителния и практически 

процес касаещ безопасността на движение сред подрастващите.  С общи усилия и 

съдействие от страна на институциите ще се постигат положителни резултати. 

Г-жа Тотева сподели необходимостта от съкращаване на периода за еднократната 

подготовка по първа помощ от страна на БЧК към бъдещите шофьори, тъй като всички 

трябва да знаем как да реагираме в критична ситуация. Системата от мерки в 

институциите е необходимо да е по-засилена особено в държавните администрации. 

Предстои разработване на изцяло нов Закон за движение по пътищата. Важно, е всяка 

община чрез допълнителни разпоредби да въведе ограничения за придвижването на 

електрическите тротинетки, които вече са част от движението  по пътищата, с позволена 

скорост за движение - 25 км.  

В заключение г-н Иванов – областен управител, призова всички да се отнасяме отговорно 

към законодателството и мнението на експертите във всяка една от сферите да е водещо.  

 

 

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 

 

01.07.2020 г. 

 

 

 



 


