
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 22 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

 ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

 

 

Днес, 12 ноември 2013г. в 11.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация 

Силистра се проведе заседание на Областната комисия по транспорт. За заседанието бяха 

изпратени покани с дневния ред до всички членове на комисията. 

Г-н Насуф Насуф направи проверка на кворума. Присъстват 13 от членовете на ОКТ. 

При наличието на кворум г-н Насуф откри заседанието.  

 

Г-н Насуф Насуф предложи за гласуване следния дневен ред: 

 

1. Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-633/27.05.2013г. относно 

изменение на маршрутно разписание по автобусна линия Варна – Силистра, с часове на 

тръгване – от гр. Силистра – 06:00 ч. и от гр. Варна – 09:00 ч., от републиканската транспортна 

схема; 

2. Разглеждане на искане от община Ситово с входящ № 1-1213/01.10.2013 г. относно 

преминаване на автобусна линия Силистра – Гарван с часове на тръгване 06.10 ч.; 12:00 ч.; 

16:00 ч.; от квотата на община Ситово към квотата на община Силистра. 

3. Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-1222-2/15.10.2013г. за 

закриване на маршрутно разписание № СС-01-001 по автобусна линия Силистра – Ситово, с 

часове на тръгване – 17:30 ч. – 06:30 ч., от областната транспортна схема от квотата на община 

Силистра. 

4. Други, в която ще се разгледа сигнал, постъпил в Областна администрация Силистра. 

 



 

 

 

 

След явно гласуване, с 14 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

на основание чл.19 от правилника на ПКТ / необходимо мнозинство ½ от 

присъстващите/, комисията 

РЕШИ: 

 

Приема дневния ред. 

 

 

по т.1  

Г-н Насуф Насуф даде думата на г-н Ивелин Чолаков, представител на община Силистра. 

Г-н Ивелин Чолаков запозна присъстващите със съгласуван проект за изменение на 

маршрутно разписание по автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – от гр. 

Силистра – 06:00 ч. и от гр. Варна – 09:00 ч., от републиканската транспортна схема. 

Г-н Йордан Костадинов попита дали предложеният проект е съобразен с потока от студенти, 

които пътуват по съответния маршрут. 

Г-н Ивелин Чолаков отговори че предложените промени няма да окажат влияние на 

пътникопотока. 

Областният управител попита има ли други мнения и становища. 

Такива не бяха изказани. 

Председателят предложи процедура на явно гласуване предложението на община 

Силистра, за промяна в МР № 19101 по линията Варна – Силистра /от квотата на община 

Силистра/, с часове на тръгване -13,00 – 06,00ч.,  да стане с часове на тръгване - 09,00 – 

06,00ч. 

 

След явно гласуване с 14 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

на основание чл. 6а, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 6 във вр. с чл. 10 във вр. с чл. 11 във вр. с 

чл. 16 от Наредба № 2/15.03.2002г. и  чл.19 от правилника на ПКТ /необходимо 

мнозинство ½ от присъстващите/, комисията 

 

РЕШИ: 

 

Приема предложението на община Силистра, за промяна на маршрутно разписание от 

Републиканската транспортна схема № 19101 по линията Варна - Силистра /от квотата на 

община Силистра/, става с часове на тръгване - 09,00 – 06,00ч. 

 



 

 

 

 

по т. 2  

Г-н Насуф Насуф даде думата на вносителите на предложението от община Ситово. Такива 

не присъстваха. 

Г-н Насуф Насуф запозна членовете на ОКТ със съответното предложение. 

Г-н Ивелин Чолаков изрази мнение че, ако предложението бъде одобрено, предвид 

техническото време за провеждане на процедура по възлагането на линията съгласно 

изискванията на Наредба № 2 / 15.03.2002 г. (по Закона за обществените поръчки или Закона 

за концесиите), ще бъде необходима спешна мярка, за да не се прекъсва транспортното 

обслужване на три населени места . 

Г-н Насуф Насуф увери г-н Чолаков, че спешна мярка ще бъде издадена. 

Г-н Насуф Насуф попита има ли други мнения и становища. 

Такива не бяха изказани. 

Г-н Насуф Насуф предложи процедура на явно гласуване по предложението на община 

Ситово за преминаване на автобусна линия Силистра – Гарван с часове на тръгване 06.10 

ч.; 12:00 ч.; 16:00 ч.; от квотата на община Ситово към квотата на община Силистра. 

 

След явно гласуване с 14 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

на основание чл. 11 и чл. 12 от Наредба №2, във връзка с чл. 19 от правилника на ПКТ 

/необходимо мнозинство ½ от присъстващите/, комисията  

 

РЕШИ: 

Приема предложението на община Ситово за преминаване на автобусна линия Силистра – 

Гарван с часове на тръгване 06.10 ч.; 12:00 ч.; 16:00 ч.; от квотата на община Ситово към 

квотата на община Силистра 

 

по т. 3 

Г-н Насуф Насуф даде думата за доклад на вносителите от община Силистра.    

Г-н Ивелин Чолаков  поясни, че община Силистра поддържа  направеното предложение. Той 

докладва, че при две последователно проведени процедури за възлагне на превози от община 

Силистра – конкурс, проведен на 27.03.2012 г. и процедура по ЗОП, открита с Решение № 937 

на Кмета на общината, за автобусна линия Силистра – Ситово – 17,30 ч – 06,30 ч. от 

областната транспортна схема не са постъпили оферти.  

Областния управител попита има ли други мнения и становища. 

Такив не бяха изказани 



 

 

 

 

Г-н Насуф Насуф предложи процедура на явно гласуване по предложението на община 

Силистра  за закриване на маршрутно разписание № СС-01-001 по автобусна линия 

Силистра – Ситово, с часове на тръгване – 17:30 ч. – 06:30 ч., от областната транспортна 

схема от квотата на община Силистра. 

 

след явно гласуване с 14 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

на основание чл. 6а, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 6 във вр. с чл. 10 във вр. с чл. 11 във вр. с 

чл. 16 от Наредба №2/15.03.2002г. и чл.19 от правилника на ПКТ /необходимо 

мнозинство ½ от присъстващите/, комисията  

РЕШИ: 

Приема предложението на община Силистра, за закриване на маршрутно разписание № СС-

01-001 по автобусна линия Силистра – Ситово, с часове на тръгване – 17:30 ч. – 06:30 ч., от 

областната транспортна схема от квотата на община Силистра. 

 

по т.4  

Г-н Насуф Насуф запозна присъстващите със сигнал, постъпил в Областна администрация 

Силистра, във връзка с проблеми, свързани със съществуващата транспортна схема в областта 

от квотата на община Тутракан, от който става ясно, че е налице неоправдано натрупване на 

автобусни линии и курсове, преминаващи през града, в определени часове на деня. 

Г-жа Мая Хараланова заяви, че лично е подала съответния сигнал и поиска да бъдат взети 

мерки. 

Г-н Севдалин Стоянов поясни, че в момента ДАИ прави проверка на получения сигнал и пое 

ангажимент в 14 – дневен срок да има решение по въпроса и членовете на ОКТ да бъдат 

запознати с него. 

Г-н Насуф попита има ли други въпроси, които да бъдат разгледани в съответната точка 

Г-н Стелиян Николов предложи да се актуализират транспортните схеми в областта. Той 

изрази загриженост, че понякога наличните автобуси не са достатъчни и гражданите са 

потърпевши. Също така, изрази мнение, че за всеки провеждан конкурс, трябва да бъдат 

заложени определени критерии за големината на автобусите, за да отговорят на очакванията 

на пътниците в пикови моменти. 

Г-жа Мая Хараланова добави, че маршрутните разписания са стари и не са съобразени с по-

модерните автобуси, които превозвачите използват. 

Г-н Севдалин Стоянов изказа мнение, че само определени линии трябва да бъдат 

актуализирани. 



 

 

 

 

Г-н Юксел Исмаил изказа своите опасения, че е възможно да възникнат проблеми с 

превозвачите ако се актуализират линиите. 

Г-н Севдалин Стоянов изрази мнение, че не би трябвало да възникнат проблеми, при 

положение че линиите се актуализират в интерес на превозвачите. 

Г-н Насуф Насуф предложи процедура на явно гласуване по предложение ОКТ да задължи 

общинските администрации в срок до 12.12.2013 г. да направят проверки и да внесат 

предложения за актуализиране на Републиканската транспортна схема. 

 

след явно гласуване с 14 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

на основание чл. 6а, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 6 във вр. с чл. 10 във вр. с чл. 11 във вр. с 

чл. 16 от Наредба №2/15.03.2002г. и чл.19 от правилника на ПКТ /необходимо 

мнозинство ½ от присъстващите/, комисията  

РЕШИ: 

Приема предложението ОКТ да задължи общинските администрации в срок до 12.12.2013 г. 

да направят проверки и да внесат предложения за актуализиране на Републиканската 

транспортна схема. 

 

Г-н Насуф Насуф попита има ли други мнения и становища. 

Такива не бяха изказани. 

 

Г-н Насуф Насуф закри заседанието. 

 

ПРИСЪСТВАХА: 

 

1. Насуф Насуф - областен управител на област Силистра и председател на комисията; 

2. Джанан Халил – зам. Областен управител на област Силистра, зам председател на 

комисията; 

3. Тодор Динков – директор дирекция АКРРДС в ОА Силистра; 

4. Маргарита Бочева – ст. юрисконсулт в ОА Силистра; 

5. Георги Чобанов – гл. експерт „Икономически дейности и логистика” в община Тутракан; 

6. инж Димитър Белчев – член на УС на КАПБ; 

7. инж. Йордан Йорданов – ст. специалист в община Алфатар; 

8. инж Ивелин Чолаков – гл. експерт ТДРР в община Силистра; 

9. Веселина Милушева – прокурор в РП Силистра; 

10. Валентин Проданов – ст. специалист транспорт в община Главиница; 

11. Наим Наим – секретар на община Главиница; 

12. Стелиян Николов – Браншова камара на таксиметровите водачи; 

13. Мая Хараланова – член на СНЦ; 

14. Севдалин Стоянов – началник отдел ОО “КД-ДАИ“ гр. Силистра; 

15. инж. Велин Иванов – Директор ОПУ Силистра; 

16. гл. инсп. Радостин Върбанов , н-к сектор ПП. ОД на МВР – Силистра; 

17. Юксел Исмаил – зам.кмет на община Дулово; 

18. Николай Петров – мл. експерт СППП в ОА Силистра и секретар на комисията. 

 



 

 

 

 

 

 

 

НАСУФ НАСУФ /п/ 

Областен управител на област Силистра и председател на комисията 
 

 

 

Протоколчик: Николай Петров, секретар на комисията /п/ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

7500 Силистра, ул. „Добруджа” №27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86 818 851 
e-mail: ss@ss.government   web: www.silistra.government.bg 


