РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ОДОБРИЛ: / П /
ДЖАНАН ХАЛИЛ
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ПРОТОКОЛ
№ 25
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Днес, 29 май 2014 г. в 11.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация
Силистра се проведе заседание на Областна комисия по транспорт. За заседанието бяха
изпратени покани с дневния ред до всички членове на комисията.
Г-жа Джанан Халил направи проверка на кворума. Присъстват 13 от членовете на
Областна комисия по транспорт (или техни представители). При наличието на кворум г-жа
Джанан Халил откри заседанието.
Г-жа Джанан Халил предложи за гласуване следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-598/10.05.2014 г. за
изменение на маршрутно разписание № СС-01-046 на автобусна линия Силистра - Гарван;
2. Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-598/10.05.2014 г. за
изменение на маршрутно разписание № СС-01-048 на автобусна линия Силистра - Гарван;

3. Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-598/10.05.2014 г. за
закриване на маршрутно разписание № СС-01-047 на автобусна линия Силистра - Гарван;
4. Други.
Г-жа Мая Хараланова предложи в точка 4 „Други“ да бъде разгледан като казус
отказ на Община Силистра за промяна на маршрутно разписание от Републиканска
транспортна схема.

След явно гласуване, с 13 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията
РЕШИ:
ПРИЕМА дневния ред.
по точка 1
Г-жа Джанан Халил даде думата на г-н Ивелин Чолаков, представител на Община
Силистра.
Г-н Ивелин Чолаков заяви, че Община Силистра поддържа направеното предложение за
изменение на маршрутно разписание № СС-01-046 на автобусна линия Силистра - Гарван.
Според проектът на новото маршрутно разписание, се променят часовете на тръгване, като от
гр. Силистра – от 06,10 ч. се променя на 07,00 ч., а от с. Гарван – от 07,06 ч. се променя на
08,00 ч.
Г-н Ивелин Чолаков поясни, че предложението е правено по искане на кметския наместник
на с. Поляна и кметовете на с. Попина и с. Гарван, за удобство на пътниците.
Г-жа Мая Хараланова подкрепи г-н Ивелин Чолаков, като заяви че предложената промяна
е в интерес на пътниците.
Г-жа Джанан Халил покани присъстващите да гласуват.
След явно гласуване, с 13 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията
РЕШИ:
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ПРИЕМА предложението за изменение на маршрутно разписание № СС-01-046 на автобусна
линия Силистра - Гарван.
по точка 2
Г-жа Джанан Халил даде думата на г-н Ивелин Чолаков, представител на Община
Силистра.
Г-н Ивелин Чолаков заяви, че Община Силистра поддържа направеното предложение за
изменение на маршрутно разписание № СС-01-048 на автобусна линия Силистра – Гарван.
Според проектът на новото маршрутно разписание, се променят часовете на тръгване, като от
гр. Силистра – от 16,00 ч. се променя на 15,00 ч., а от с. Гарван – от 17,10 ч. се променя на
16,30 ч.
Г-н Ивелин Чолаков поясни че предложението е правено отново по искане на кметския
наместник на с. Поляна и кметовете на с. Попина и с. Гарван, за удобство на пътниците.
Г-жа Джанан Халил покани присъстващите да гласуват.
След явно гласуване, с 13 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията
РЕШИ:
ПРИЕМА предложението за изменение на маршрутно разписание № СС-01-048 на автобусна
линия Силистра – Гарван.
по точка 3
Г-жа Джанан Халил даде думата на г-н Ивелин Чолаков, представител на община
Силистра.
Г-н Ивелин Чолаков заяви, че община Силистра поддържа направеното предложение за
закриване на маршрутно разписание № СС-01-047 на автобусна линия Силистра – Гарван. Г-н
Ивелин Чолаков уточни, че предложението е правено по искане на кметския наместник на с.
Поляна и кметовете на с. Попина и с. Гарван, поради намаления пътникопоток.
Г-жа Джанан Халил покани присъстващите да гласуват.
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След явно гласуване, с 13 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията
РЕШИ:
ПРИЕМА предложението за закриване на маршрутно разписание № СС-01-047 на автобусна
линия Силистра – Гарван.
по точка 4
Г-жа Джанан Халил даде думата на г-жа Мая Хараланова.
Г-жа Мая Хараланова информира присъстващите, че от 1 април 2014 г. има сключен договор
по реда на Закона за обществените поръчки за маршрутно разписание № 19102 на автобусна
линия Варна – Силистра с часове на тръгване от гр. Варна – 17,30 ч. и от гр. Силистра – 13,00
ч. Изпълнявайки тези часове на тръгване, налице е неспазване на подзаконов нормативен акт.
Съгласно чл. 16, ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, за
линии от областните и републиканската транспортни схеми се осигурява минимален интервал
от 60 минути между часовете на тръгване от двете крайни спирки на предлаганото разписание
и часовете на тръгване от същите спирки в разписанията на други автобусни линии и/или
влакове по това направление.
Г-н Ивелин Чолаков поясни, че е направено проучване на пътникопотокът за съответния
курс, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси, като г-жа Мая Хараланова е била член на комисията.
Г-жа Мая Хараланова уточни, че направеното от нея предложение до Община Силистра е не
само за да се спази законовия интервал а и също за удобство на пътуващите. Г-жа Мая
Хараланова добави, че в отговор на нейното искане, Община Силистра е отказала да
предприеме процедура за изменение на маршрутно разписание № 19 102 на автобусна линия
Варна – Силистра, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно
който „страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят“.
Г-н Велин Иванов изрази мнение, че според ЗОП не могат да се променят членовете на
договора, а маршрутното разписание не попада в тази категория.
Г-н Даниел Костадинов изрази мнение, че поръчката е приключила по реда на ЗОП,
съответно не е от компетенциите на Областната комисия по транспорт.
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Г-жа Мая Хараланова уточни, че ще отговори на писмото от Община Силистра по
надлежния ред, но така като проблемът засяга пътуващите по това направление, поставя
въпроса и за разглеждане пред ОКТ. Г-жа Мая Хараланова добави, че съгласно чл. 8 от
сключения договор, „възложителят има право да прави промени“. Следователно Община
Силистра трябва да уважи искането и да предприеме процедура за изменение на маршрутното
разписание, след като такава е в интерес на пътниците.
Г-н Ивелин Чолаков напомни, че пътникопотокът е определен по надлежния ред и добави,
че съгласно чл. 19, ал. 4 от Закона за автомобилните превози, превозвачите са длъжни да
изпълняват възложените им автобусни линии и разписания в съответствие с изискванията на
цитирания закон, Закона за движението по пътищата, подзаконовите нормативни актове,
издадени въз основа на тях и постигнатите договорености с възложителя.
Г-жа Филиз Тинджарова поясни, че Кметът на общината е органът, който следва да внесе
предложение за разглеждане пред Областна комисия по транспорт, а след като такова няма,
ОКТ не може да вземе страна по казуса. Г-жа Филиз Тинджарова добави, че в случая това са
облигационни отношения между две страни и ако не се стигне до доброволно разрешаване на
спора, може да се обжалва отказа по реда на АПК.
Г-жа Мая Хараланова заяви, че като превозвач е длъжна да защитава интереса на пътниците
и ще предприеме необходимите действия.
Г-жа Джанан Халил даде думата за други коментари и мнения по казуса.
Такива не постъпиха.
Г-жа Джанан Халил попита дали има други въпроси, които да бъдат обсъдени.
Такива нямаше.
Поради изчерпване на дневния ред, Г-жа Джанан Халил закри заседанието.

ПРИСЪСТВАХА:
1. Джанан Халил – зам. областен управител на област Силистра и зам. председател на
ОКТ;
2. Филиз Тинджарова – юрисконсулт в ОА Силистра;
3. инж. Ивелин Чолаков – гл. експерт „ТДРР“ на Община Силистра;
4. инж. Илия Господинов – гл. инспектор в РД „Автомобилна администрация“;
5. инсп. Даниел Костадинов – н-к отдел ООРТП при ОДМВР – Силистра;
6. инж. Йордан Костадинов – ст. специалист „Транспортно обслужване“ в Община
Алфатар;
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7. Драгомир Иванов – зам. кмет на Община Ситово;
8. инж. Велин Иванов – ОПУ Силистра;
9. Мая Хараланова – НСАПБ;
10. Валери Петров – „Европа такси“;
11. Валентин Иванов – ст. инспектор в ДМА – Русе, представителство Силистра;
12. Наим Наим – секретар на Община Главиница;
13. Валентин Стефанов – ст. специалист „Транспорт“ в Община Главиница;
14. Айсел Юмер Феим – специалист „Транспорт и туризъм“ в Община Дулово;
15. инж. Димитър Велчев – Корпорация на автомобилните превозвачи в България;
16. Николай Петров – мл. експерт в ОА Силистра и секретар на ОКТ;
17. Тодор Динков – директор АКРРДС в ОА Силистра.

Протоколчик: Николай Петров, секретар на ОКТ / 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
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