РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

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

ПРОТОКОЛ
№ 28
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Днес, 18 декември 2015 г. в 14.00 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-н Младен Минчев направи проверка на кворума. Присъстват 14 от членовете на Областна
комисия по транспорт (или техни надлежно упълномощени представители). При наличието на
кворум г-н Младен Минчев откри заседанието.
Г-н Младен Минчев предложи за гласуване следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.

Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-312/18.03.2015 г. за

изменение на маршрутно разписание № 19102 на автобусна линия Варна - Силистра;

2.

Разглеждане на искане от община Тутракан с входящ № 1-1137/19.10.2015 г. за

изменение на маршрутно разписание № 19101 на автобусна линия Русе - Тутракан;

3.

Други.

След явно гласуване, с 14 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-н Младен Минчев попита представителите от община Силистра дали поддържат
направеното предложение за изменение и 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 № 19102 на автобусна линия Варна - Силистра.
Г-н Младен Минчев покани присъстващите да гласуват така предложеното изменение на
маршрутно разписание № 19102 на автобусна линия Варна - Силистра.
След явно гласуване, с 14 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 № 19102 на автобусна
линия Варна - Силистра.
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по точка 2
Г-н Младен Минчев попита дали всички са съгласни с така предложеното изменение на
маршрутно разписание № 19101 на автобусна линия Русе - Тутракан;
Г-н Ивелин Чолаков взе думата и заяви, че възразява понеже тази линия е в конфликт с друга
линия от квотата на община Силистра и не е съгласен с така предложения проект за изменение
на маршрутно разписание № 19101 на автобусна линия Русе - Тутракан;
Г-н Ивелин Чолаков предложи община Тутракан да изготви нов проект за изменение
съобразено с Наредба 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за обществени превози на пътници с автобуси.
Г-н Валентин Проданов предложи община Тутракан да промени часовете на тръгване и да
бъдат съобразени с Наредба 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за обществени превози на пътници с автобуси.
Г-жа Денка Михайлова предложи Комисията да предостави възможност на община Тутракан
да коригира маршрутното разписание № 19101 на автобусна линия Русе – Тутракан, който да
се съгласува от Областния управител на област Русе и предложи Комисията да се събере на
23.12.2015 г. от 11.00 часа.
Г-н Младен Минчев попита дали всички са съгласни с предложението на г-жа Михайлова, и
покани присъстващите да гласуват.
След явно гласуване, с 14 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията
РЕШИ:
Комисията да се събере на 23.12.2015 г. от 11.00 часа на заседание за да бъде предоставена
възможност на община Тутракан да коригира маршрутно разписание № 19101 на автобусна
линия Русе – Тутракан, съгласно нормативните изисквания и също така да бъде съгласувано с
Областния управител на област Русе.

Г-н Младен Минчев попита дали има други въпроси, които да бъдат обсъдени
Такива нямаше.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Младен Минчев закри заседанието.
3

ПРИСЪСТВАХА:
1. Младен Минчев – зам. областен управител на област Силистра и зам. председател на
ОКТ;
2. Денка Михайлова – заместник кмет на Община Силистра;
3. инж. Ивелин Чолаков – гл. експерт „ТДРР“ в Община Силистра;
4. Георги Чобанов – главен експерт „Икономически дейности и логистика“ в Община
Тутракан;
5. Гюнай Незир – началник сектор УТЗЕИ в Община Дулово;
6. инж. Димитър Велчев – член на УС на КАПБ;
7. Димитър Йорданов – инспектор ОО „Автомобилна администрация“ гр. Силистра;
8. Валентин Проданов – Старши специалист „РЛРКТТ - архив“ в Община Главиница;
9. Иван Иванов – Директор на Дирекция „Областно пътно управление“ Силистра
10. Тодор Тодоров – н-к жп гара Силистра;
11. гл. инспектор Юлиян Караславов – ВНД началник отдел „Охранителна полиция“ ОД на
МВР – Силистра;
12. Веселин Димов – „Браншова камара на лицензираните таксиметрови водачи и
превозвачи в България“
13. Валентин Иванов – Старши инспектор в дирекция „Морска администрация“ Русе,
представителство Силистра.;
14. Севджан Адем – заместник кмет на Община Ситово;
15. Маргарита Бочева – ст. юрисконсулт в Областна администрация Силистра;
16. инж. Сердар Мустафа – младши експерт в Областна администрация Силистра и
секретар на Областна комисия по транспорт.

Протоколчик: Сердар Мустафа, секретар на ОКТ

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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