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Образец 5.0 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 

 
 

ДАБДП 
 

 
 

Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 
 ПРОТОКОЛ 
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ, 

 
 ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2022Г. 
  

 

Днес, 28.02.2022 година се проведе  

 

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Ямбол  

 

На заседанието присъстваха: 

1. Васил Александров – областен управител и председател на ОКБДП 

2. Михаил Керемидчиев – зам. кмет на Община Ямбол 

3. Кънчо Кънев – представител от Община Ямбол 

4. Иван Георгиев – представител на община „Тунджа“ 

5. Тодор Мишинев – началник на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ 

при ОДМВР - Ямбол 

6. Дикран Бохосян – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Ямбол 

7. Инж. Мариета Сивкова – директор на ОПУ – Ямбол 

8. Янко Боянов – началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РДПБЗН – 

Ямбол 

9. Д-р Радостина Калчева - Николова – директор на РЗИ Ямбол 

10. Татяна Славова – старши експерт в РУО - Ямбол на МОН 

11. Инж. Христо Христов – представител на ЦСМП гр. Ямбол 

12. Стоянка Стойкова – представител от Национален съюз на превозвачите 

13. Росен Рапчев - експерт в ДАБДП 

 

НАЧАЛО: 10:30 ч.  

 

   Васил Александров, областен управител на област Ямбол и председател на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата откри заседанеито и запозна присъстващите с 

дневния ред: 

 

1/ Обсъждане и приемане на проект на Годишен доклад за изпълнение на областната политика по 

БДП за 2021 г. – Образец № 3; 

2/ Постъпило Заявление от жителите на село Чарган, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, относно 

необходимостта от поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение 

на моторните превозни средства, преминаващи по главния път, пресичащ селото. 
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3/ Постъпило писмо с Изх. № 049/15.02.2022 г.  от кмета на село Чарган, относно необходимостта 

от поставяне на изкуствени неравности на платното за движение на третокласния републикански 

път III-7072, част от Републиканската пътна мрежа на Р. България, минаващ през с.Чарган, Община 

„Тунджа“. 

4/ Постъпило писмо с Изх. № 06-00-9/22.02.2022 г. от Областно пътно управление – Ямбол, 

относно сигнал от кметски наместник на с. Болярско, от кмета на с. Бояджик и от кметския 

наместник на с. Златари, във връзка с необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване 

на скоростта на движението по третокласен републикански път III-5503, част от Републиканската 

пътна мрежа на България, минаващ през с. Болярско, с. Бояджик и с. Златари. 

 

ПО ТОЧКА 1 

Обсъждане и приемане на проект на Годишен доклад за изпълнение на областната 

политика по БДП за 2021 г. – Образец № 3 

Докладва: Членове на комисията 

Изказвания на членове на ОКБДП: Председателят запозна присъстващите с това, че по точка 1 

отчетна информация не е представена от община „Тунджа“. Нямаше желаещи от членовете на 

съвета, които да изкажат мнение по Доклада. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

По т. 1: Приема Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 

2021 г. 

 

ПО ТОЧКА 2 И 3 

Т. 2: Постъпило Заявление от жителите на село Чарган, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол, 

относно необходимостта от поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на 

скоростта на движение на моторните превозни средства, преминаващи по главния път, 

пресичащ селото. 

Т. 3: Постъпило писмо с Изх. № 049/15.02.2022 г.  от кмета на село Чарган, относно 

необходимостта от поставяне на изкуствени неравности на платното за движение на 

третокласния републикански път III-7072, част от Републиканската пътна мрежа на Р. 

България, минаващ през с.Чарган, Община „Тунджа“. 

 

Докладва: Директор на Областно пътно управление – Ямбол и кмета на с. Чарган 

 

Изказвания на членове на ОКБДП: Председателят запозна присъстващите с точки 2 и 3 от 

дневния ред, които засягат с. Чарган, след което даде думата на г-жа Илиева – кмет на с. Чарган. 

 

Г-жа Илиева започна с това, че борбата с високата скорост, която водачите на моторни 

превозни средства развиват в селото е от години. Имало е регистриран смъртен случай на тази 

отсечка, както и зачестели ПТП, поради неспазване на правилата за движение. Многократно са били 

водени разговори с Областно пътно управление, но до сега винаги е било отказвано. Въпреки това, 

г-жа Илиева изказа своите притеснения и отправи молба към компетентните институции да вземат 

отношение и да се вземат мерки с цел ограничаване на скоростта по тази отсечка. 
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Г-н Александров даде думата на г-жа Сивкова – директор на Областно пътно управление 

– Ямбол, която обясни, че сигналът и искането на жителите на с. Чарган са били разгледани. 

Отговорено е на кмета на с. Чарган с писмо от 22.02.2022 г. Г-жа Сивкова представи тяхното 

становище, а именно, че ограничението на скоростта в населеното място, съгласно Закона за 

движение по пътищата е 50 км/ч. Изградени са 2 бр. пешеходни пътеки и са монтирани 

необходимите за тяхното обозначаване знаци. Скоростта е ограничена на 40 км/ч. Предвид това, че 

преди и след пешеходните пътеки има десен завой и следващ ляв завой, считат, че за осигуряване 

сигурността на пътуващите през с. Чарган не е целесъобразно изграждането на изкуствените 

неравности и че това няма да реши проблема. Предприети са всички мерки за сигнализиране на 

участниците от Републиканския път в урбанизираната територия на селото, с монтиране на 

вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за 

условията за изграждане и монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на 

други средства за ограничение скоростта на движение и изискванията към тях, препятствията, 

разположени напречно на платното за движение се изграждат в хоризонтални участъци на 

пътя/улицата. ОПУ ще освежи съществуващите пешеходни пътеки. Необходимо е да се засили 

контролът по републиканската пътна мрежа в населените места от органите на МВР и ДАИ. Като 

допълнение, г-жа Сивкова обясни, че в този ситуация няма регистриран участък с висока 

концентрация на ПТП, според тях няма силен интензивен трафик. Това, което допълнително може 

да се направи е да се сложи ограничение на скоростта с 40 км/ч, отново, в частта до входа на с. 

Чарган.  

 

Думата бе дадена на г-н Мишинев - началник на сектор „Пътна полиция“, който изказа 

мнение, че е съгласен със становището на г-жа Сивкова, относно нецелесъобразността за поставяне 

на изкуствени неравности непосредствено преди завоя, но допълни, че според него най-добре ще 

бъде ако се отиде на оглед на място, да се прецени какви други мерки могат да се вземат, с цел 

намаляване скоростта на движение на МПС-та в този участък и предотвратяване на последващи 

ПТП-та. Той, също така допълни, че според него е безсмислено да се поставя автомобил с камера, 

който да следи за нарушители, понеже движението по пътя не е толкова интензивно. Освен това, 

обясни, че пешеходните пътеки имат техните функции, но не и да ограничат скоростта на МПС, 

които минават от там. Според него, при огледа може да се обследва дали е възможно и 

целесъобразно да се поставят изкуствени неравности в участъка от прав път, намиращ се преди 

самия завой. 

 

Г-н Александров даде думата на г-н Керемидчиев – зам. кмет на Община Ямбол, който 

изрази мнение, че подкрепя казаното от г-н Мишинев, и смята, че поставянето на изкуствени 

неравности е най-доброто средство за намаляване на скоростта в този участък, и предвид смъртния 

случай преди години и множеството ПТП, е важно да се предприемат действия. 

 

Думата взе г-н Рапчев - експерт в ДАБДП, който обясни, че освен поставянето на 

изкуствени неравности, има и други варианти, които да са причина за намаляване на скоростта. 

 

Г-н Александров изказа мнение, че е съгласен с това, че изграждането на изкуствени 

неравности би помогнало за намаляването на ПТП, както и насърчи свикването на комисия, която 

да направи оглед на място, за да се вземе най- доброто решение за предотвратяване на ПТП и 

ограничаване на скоростта. Освен това, той отправи предложение към г-н Рапчев, с молба да 

присъстват експерти и от Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата, с цел 

обмяна на опит и идеи. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ:  

           По т. 2,3: Да се свика комисия, чиито членове да са представители на компетентните 

органи – „Пътна полиция“, Областно пътно управление – Ямбол, както и експерти от ДАБДП. 

Комисията да обследва на място възможността и видовете мерки, необходими за предприемане, с 

цел намаляване на скоростта на МПС, минаващи по този участък и предотвратяване на ПТП. 
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ПО ТОЧКА 4 

 

      Постъпило писмо с Изх. № 06-00-9/22.02.2022 г. от Областно пътно управление – 

Ямбол, относно сигнал от кметски наместник на с. Болярско, от кмета на с. Бояджик и от 

кметския наместник на с. Златари, във връзка с необходимостта от предприемане на 

мерки за ограничаване на скоростта на движението по третокласен републикански път 

III-5503, част от Републиканската пътна мрежа на България, минаващ през с. Болярско, 

с. Бояджик и с. Златари. 

 

Докладва: Директор на Областно пътно управление Ямбол  

 

Изказвания на членове на ОКБДП: Председателят запозна присъстващите с точка 4 от дневния 

ред, след което даде думата на г-жа Сивкова – директор на ОПУ – Ямбол. 

 

Г-жа Сивкова обясни, че проблемът с движението по републиканския път е много сериозен, 

понеже има интензивен трафик на тежкотоварни автомобили, които се движат с несъобразена и 

завишена скорост. Това създава проблем за населението в тези населени места, и по индивидуални 

сигнали на кметския наместник на с. Златари, на предишното заседание на ОКБДП е взето решение 

да се изгради изкуствена неравност. Задействана е процедура по Наредбата за изграждане на 

изкуствени неравности, проведен е оглед, заедно с представители на ОДМВР, КАТ, представители 

на Община „Тунджа“, и има протокол, в който е определено местоположението за изграждане на 

неравности – преди и след пешеходната пътека в центъра на населеното място. Съгласно поетите 

ангажименти, Община „Тунджа“ има ангажимент да направи проекта, който се изисква съгласно 

Наредбата – да осигури, изгради локалното осветление на това място, след което ОПУ – Ямбол ще 

изгради неравностите, ще постави маркировката и сигнализацията. Направен е оглед от ОПУ, 

мнението е, че в с. Болярско също на централно място в селото има две пешеходни пътеки, преди 

едната и след другата, точно в центъра, също има основания да се поставят изкуствени неравности. 

Разликата между предишния случай, засегнат в т. 2 и 3 е, че на този път има изключително голям 

трафик на тежкотоварни автомобили, който се констатира ежедневно. Целта на изкуствените 

неравности и средствата за ограничаване е да създаде един участък, в който по пешеходна пътека 

да могат безпрепятствено да преминават жителите на места, където има голямо движение, където 

има обекти за масово събиране на хора, какъвто е случаят в селата Златари и Болярско.  

 

Относно с. Бояджик, г-жа Сивкова обясни, че от ОПУ – Ямбол са на мнение, че 

републиканският път не преминава през центъра на населеното място, а се явява като обходен 

такъв, освен това там няма такова движение на хора и няма обекти, свързани с масово събиране на 

хора – училища, детски градини и др. Според тях, няма основание да се поставят изкуствени 

неравности в с. Бояджик, около трите пешеходни пътеки, които се намират в централната част. 

Поставянето на изкуствени неравности е свързано с намаляването на скоростта, което има ефект и 

върху околната среда, с шум, който ще се произвежда при преминаването върху тези неравности от 

тежкотоварните автомобили и би представлявало проблем за жителите на следващ етап. 

 

Г-н Мишинев изрази мнение, като обясни, че от „Пътна полиция“ са ходили на място на 

оглед, на местата, на които са направени протоколите, за които г-жа Сивкова спомена, и обясни, че 

действително в с. Бояджик този участък е по-скоро обходен. Там те са създали пост, на който г-н 

Мишинев обясни, че ще се засили присъствието от тяхна страна, но няма как това да е постоянно. 

До момента е възложено два пъти в седмицата да има присъствие от тяхна страна, но човешкият 

ресурс е в дефицит. Г-н Мишинев отправи препоръка всички тротоарни части около пешеходните 

пътеки да бъдат оградени с перила, за да няма безразборно ходене по тях. Той също така обясни, 

че действително не преминават толкова хода, няма административни сгради и обекти, свързани с 

масово събиране на хора. Товарните автомобили не се влияят толкова от изкуствените неравности, 

както леките автомобили, освен това шумът, който се образува е голям, затова според него по-
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добрият вариант е да не се поставят такива, конкретно за с. Бояджик. За останалите две села – 

Златари и Болярско, той обясни, че е необходимо да се поставят такива изкуствени неравности.  

 

Г-н Рапчев взе думата, като изрази положително становище, относно изказаното по темата 

от г-жа Сивкова и г-н Мишинев, във връзкас  това, че през този път преминават голям брой товарни 

автомобили, което задължително трябва да се пресметне, тъй като товарните автомобили, 

преминавайки през изкуствени неравности генерират изключително голям шум и големи вибрации. 

Това ще бъде основание впоследствие гражданите на тези населени места да се оплачат. В тази 

връзка, предложението, което от ДАБДП отправят е да се измисли друг вариант товарните 

автомобили да има основание да намалят скоростта. Ако се сложи камера за скорост, дори при 40-

50 км/ч. ограничение, товарният автомобил е от голяма заплаха за движещия се пътникопоток в 

населеното място. Възможно е с други инфраструктурни решения да се ограничи скоростта, не само 

чрез знаци и маркировка. Изграждането на S-образни шикани биха накарали водача на товарния 

автомобил да намали преди мястото за пресичане. Г-н Рапчев обясни, че предложението на г-н 

Мишинев за поставяне на изкуствени предпазни съоръжения, парапети, които да насочат самите 

пешеходци да преминават само на определеното за това място, ще бъде от изключителна полза.  

 

Г-н Александров даде думата на г-жа Маджарова – кмет на с. Бояджик, която обясни, че е 

подавала сигнал още през юни 2021 г., и не е съгласна, че републиканския път се явява като 

околовръстен път на с. Бояджик, понеже по направление Ямбол – Бояджик, от дясната страна на 

този път живеят повече от 150 човека. Тези хора също имат нужда да пресичат този път. Жителите 

на селото са изключително притеснени, понеже къщите им се тресат когато преминават тези 

тежкотоварни автомобили и трябва да се вземе някакво решение, независимо дали ще е поставяне 

на стационарна камера, изграждане на съоръжения или други мерки. Г-жа Маджарова обясни, че 

действително е виждала как са се извършвали много проверки от КАТ, но регулирането на скоростта 

е само за момента, в който те са там.  

 

Г-н  Александров изказа мнение, че според него, както за с. Чарган се реши да се направи 

оглед на място, така следва да се процедира и за с. Бояджик, за да се установи какви действия 

следва да се предприемат, с цел ограничаване на скоростта на МПС. 

 

Г-жа Сивкова отправи предложение на тези огледи да бъдат поканени и представители от 

ДАБДП, на което г-н Рапчев отвърна, че при възможност от тяхна страна, ще се насрочи среща, на 

която и те ще се включат в огледите.  

 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ:  

По т. 4: Поставяне на изкуствени неравности в селата Златари и Болярско. Да се свика 

комисия, която да направи оглед и участъка в с. Бояджик, с цел предприемане на мерки за 

ограничаване на скоростта. 

 

 

С оглед изчерпване на дневния ред, председателят на комисията закри настоящото 

заседание в 11:30 ч. 
 

 

Васил Александров /П/                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП 

 

 

Виктория Спасова /П/ 

СЕКРЕТАР НА ОКБДП               
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