ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
Областна администрация Ямбол

ПРОТОКОЛ
Днес, 24 януари, 2019 година, в Областна администрация Ямбол, се проведе
заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.
На заседанието присъстваха членове и поканени гости за заседанието.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Обсъждане мерки и действия за безопасно предвижване на селскостопанска
техника по републиканските и общински пътища на територията на област
Ямбол и представяне на експертни мнения за регулиране на процеса.
2. Запознаване и обсъждане с Решение №16, от 17 януари 2019г. на
Министерски съвет, във връзка с мерки за ограничаване на
пътнотранспортния травматизъм до 2020г.
Заседанието бе водено и открито от Димитър Иванов, областен управител на
област Ямбол. Той мотивира и представи основната точка на заседанието – обсъждане
и вземане на мерки за безопасно предвижване на селскостопанска техника по
общинските и републикански пътища на област Ямбол. „Като селскостопански регион
това е актуална тема за областта, коментира г-н Иванов. Неспазването на правилата за
движение и излизане на тежка техника по основни пътни артерии е предпоставка за
ПТП. Това е проблем за областта“
Г-н Иванов даде думата по точка 1 от дневния ред на:
Инж. Галин Костов, директор ОПУ Ямбол: Задължение на водачите на
селскостопанска техника е да почистват машините преди да излязат на
републиканската мрежа. При неспазване на това изискване има заложени законови
административни санкции, които могат да се налагат.
Тодор Мишинев, сектор ПП ОДМВР Ямбол: За да не застрашават движението
по пътя и да не създават условия за ПТТ, водачите на селскостопанска техника трябва
да почистят гумите на машините преди да излязат на пътя. Органите на реда в това
отношение имат превантивна и санкционираща функция.
Представители на общините Стралджа, Ямбол, Тунджа и Болярово
представиха проблема от тяхна гледна точка и мерките, които те вземат със залагане на
конкретни санкции в Наредба 1.
Д. Иванов: Нашата цел е да вземем превантивни мерки, да предупредим в
началото на активния стопански сезон, затова сме поканили и представители на
Асоциацията на земеделските производители.
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Представители на АЗП : представителите на Асоциацията за област Ямбол
изразиха разбиране спрямо проблема и готовност за по-активно съдействие сред своите
членове за запознаване на водачите на селскостопанска техника с техните задължения и
съвместни усилия за недопускане застрашаване на движението и ПТП. Поеха
ангажимент за по голям контрол на процеса от тяхна страна.
С призив за съвместна отговорност за недопускане на проблемни ситуации и
ПТП, областният управител закри разискванията по т.1.
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присъстващите с решение №16 на МС, от 17.01.2019г. за одобряване на мерки за
ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020г.
След изчерпване на дневния ред областният управител Д. Иванов закри
заседанието.

ВОЛЕН ДИЧЕВ (П)
Заместник областен управител и
Председател на Областната комисия по безопасност на
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