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Областна администрация Ямбол  
 
 

 
ПРОТОКОЛ  

 

На 11 април, 2019 година,  в Областна администрация Ямбол, се проведе 
заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. На 
заседанието се явиха 9 от 14 членове, определени със Заповед № РД-01-
00060/11.04.2019 г. и поканени за участие в заседанието. Налице бе необходимият брой 
присъстващи за откриване на редовно заседание.  

Заседанието откри и ръководи Димитър Иванов, областен управител на 
област Ямбол.  

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и приемане на План-програма за подобряване на безопасността 
на движението по пътищата. 

2. Обсъждане на Годишен доклад за дейността по подобряване на 
безопасността на движението по пътищата в област Ямбол за 2018 г. 

3. Разни.  

По точка 1 и 2 от дневния ред:  

Всички единодушно гласуваха и приеха, както следва:  

- План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата. 
- Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на 

движението по пътищата. 

Г-н Иванов изрази надежда, че със съвместни усилия, ще се работи и ще се 
изпълни всичко необходимо за подобряване състоянието на общинските и 
републикански пътища на територията на област Ямбол за подобряване на 
безопасността на движението по пътищата. По данни предоставени от общините и 
областно пътно управление, състоянието на пътищата към момента не е задоволително.  

По точка 3 от дневния ред: 

Г-н Иванов запозна присъстващите за възможността и вземане на решение за 
предложение за осигуряване на допълнителни средства  за ремонт на „Път I-7 Мараша 
– Елхово – ГПП Лесово“.  Всички бяха на мнение, че безспорно този участък трябва да 
се ремонтира, тъй като е изключително опасен и натоварен както от тежкотоварни 
МПС, така и от леки автомобили.  

Всички подкрепиха и гласуваха „ЗА“ решението за осигуряване на 
допълнителни средства за текущ ремонт на „Път I-7 Мараша – Елхово – ГПП Лесово“. 

 



 

Г-н Кръстев – секретар на община Тунджа – допълни, че подкрепя нуждата от 
ремонт на път I-7, но при възможност трябва да се извърши спешен текущ ремонт и на 
второкласен път II-53, Ямбол-Сливен, тъй като на места има пропадания, които са 
предпоставка за възникване на ПТП.  

Г-н Иванов – съобщи, че са стартирали предпроектните проучвания относно 
подобряването и разширяването на второкласен път II-53, Ямбол-Сливен, с положените 
съвместни усилия ще се подобри и този участък.  

Г-н Василев – началник отдел при ОПУ Ямбол – сподели, че при наличие на 
свободен финансов ресурс, ще се извърши текущ ремонт и на второкласен път II-53, 
Ямбол-Сливен, тъй като този участък също е изключително натоварен.  

След изчерпване на дневния, и липса на други въпроси и коментари, г-н Иванов 
закри заседанието. 
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