РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ПРОТОКОЛ
№ 19
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТА КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Днес 21.11.2012г. в 10.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация-Силистра
се проведе заседание на Постоянната комисия по транспорт към областен управител на област
Силистра. За заседанието бяха разпратени покани с дневния ред до всички членове с изходящ
№ 1-1447/09.11.2012г., писмо с изходящ №1-1465-1/19.11.2012г. с приложение заповед за
актуализиране състава на комисията. На присъстващите се раздадоха следните материали за
заседанието: списък на автобусните линии от областната транспортна схема и предложение от
община Силистра с входящ №1-1447/19.11.2012г.
Областният управител направи проверка на кворума /присъстват 13 члена на
комисията/ и откри заседанието. Г-н Димов предложи да бъдат направени корекции в дневния
ред.
След процедура по явно гласуване, с

13 гласа „ЗА“ ,

0 гласа “ПРОТИВ“ ,

0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, на основание чл.19 от правилника на ПКТ, Комисията
РЕШИ: утвърждава следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Представяне на новите членове;
2.Нормативна уредба – промени в Закона за автомобилните превози и Наредба
№2/15.03.2002г., в сила от 01.01.2013г.;
3. Лоши практики;
4. Разни
- подготовка на автобусния парк за зимни условия;
- предложение от община Силистра.
по т.1 Областният управител уточни, че новите членове са от Община Силистра, по
направено предложение от кмета на общината и от Областна администрация Силистра във
връзка с извършени структурни промени. Членовете бяха представени поименно.

по т.2 г-н Димов запозна подробно присъстващите с промените в Закона за
автомобилните превози и Наредба №2/15.03.2002г., които ще влязат в сила от 01.01.2013г. Той
акцентира върху предвидените задължителни интервали между часовете на тръгване/от
съвпадащите спирки/, при съвпадение в две или повече спирки от маршрута на линии от
областните транспортни схеми с маршрута на линия от републиканската транспортна схема разпоредба на чл. 17 в алинеи 6 и 7 от ЗА. Той уточни, че времевото изражение на интервалите
е определено в Наредба №2.
Председателят на комисията обърна внимание на членовете, че в съответствие с §55 от
ЗА договорите за възлагане на обществени превози на пътници по автобусни линии по
действащата републиканска транспортна схема след влизането в сила на ЗИД на ЗА се
сключват със срок не по-дълъг от 31 декември 2012 г. Както и че срокът на договорите и на
възлагане на маршрутните разписания трябва за бъде точно определен.
г-н Димов напомни на превозвачите за задължението им по § 2 от ЗА да приведат
дейността си в съответствие с изискванията на този закона.
В 10.40 часа в залата влязоха г-жа Мая Хараланова/член/ и г-н Хр. Христофоров от
Варненски Съюз на автомобилните превозвачи.
Областният управител постави на вниманието на членовете и новото изискване по
чл.6, ал.3 от Наредба №2 за доказване на пътникопоток. Той запозна присъстващите и с
дефиницията за „направление“ по §1, т.3 от ЗР на Наредба №2.
Председателят разгледа и промените, които ще влязат в сила от 01.01.2013г. във
връзка с изисквания към транспортните схеми. Той отбеляза, че разликата в интервалите на
тръгване стават почти двойни в сравнение с тези по действащата нормативна уредба/чл.16,
ал.4 от Наредба №/
30 минути - за междуселищни линии от общинските транспортни схеми;
60 минути - за линии от областните и републиканската транспортни схеми.
Посочено беше при какви условия е възможно изключение от предвидените интервали.
Относно възлагането на превозите по автобусни линии г-н Димов разясни на членовете
не само колко и кои са нормативно предвидените възможности, тяхната законова
регламентация в чл.19 от Закона за автомобилните превози и глава втора от Наредба №2 чл.5,
параграф 2 и 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007, но и подробно се спря на всяка процедура. Той
запозна присъстващите и с понятията по Регламент (ЕО) 1370/2007г.
г-н Димов посочи, като важно,че спешната мярка не е предвидена като алтернатива за
възлагане на превозите по автобусни линии, а прилагането й има за цел да се избегне

прекъсването на транспортното обслужване, докато възложителя проведе процедура по
възлагане на превозите по реда на ЗОП и ЗК. Той разясни кога се предприемат и кой е
компетентния орган да прецени и обоснове необходимостта от предприемането на спешни
мерки.
Областният управител даде думата за мнения и въпроси.
г-н Христофоров заяви, че във Варна от 6-7 години не са повеждани конкурси за възлагане
на обществен превоз по междуселищните линии. Той постави като най-значим за него
интервала между часовете на тръгване. Във връзка с пътникопотока, той даде за пример с
община Ветрино, където е била назначена комисия от кмета и същата е излязла с протокол.
г-н Христофоров призова общините да бъдат активни и ги увери, че ще се справят. Той
определи за важно отлагането на разработването на Републиканска транспортна схема за
2013г. и се аргументира, че това ще създаде проблем с разписанията.
Други изказвания не бяха направен, премина се към т.3 от дневния ред.
по т.3 Председателят постави на вниманието на членовете най-често срещаните
пропуски при подготовката на докладни до общинските съвети и решения на общинските
съвети във връзка с повеждане на процедура по възлагане на обществен превоз по Наредба
№2:
1.Липса на задължителни критерии и начин на оценка;
2. Липса на мотиви, при включването на допълнителни критерии
3. Дискриминационни критерии – в противоречие със забрана на чл.19,ал.3
Той допълни, че именно тези лоши практики водят до атакуване на решенията и
забавят хода на процедурата.
Областният управител попита присъстващите имат ли предложения за изграждане на
единни критерии на територията на областта, които биха облекчили превозвачите и биха
създали условия за прозрачност.
г-жа Мая Хараланова изрази мнение, че е необходимо да се актуализират
маршрутните разписания. Тя каза че така заложените часове на тръгване и техническата
скорост са несъвместими, поради което превозвачите често са в нарушение.
г-н Димов попита членовете за мнението им относно необходимостта от включване на
допълнителни критерии, освен задължителните по Наредба №2.
г-н Христофоров предложи да се дават преференции на местните превозвачи, които
нямат нарушения и вече са били изпълнители. Той допълни, че превозвачите инвестират за
срока на договорите си и е редно да имат сигурност, че тази инвестиция ще им се възвърне.

Председателят му обърна внимание, че този критерии е дискриминационен.
Други изказвания не бяха направен, премина се към т.4 от дневния ред.
по т.4 Областният управител сподели, че са постъпвали сигнали от граждани и
общини, които касаят превоза през зимата.
г-н Димов призова представителите на КАТ и ДАЙ да бъдат засилени проверките, за
да не се изпада в ситуации на закъсали и измръзнали хора.
Председателят запозна членовете с предложение от община Силистра с входящ № 11447/19.11.2012г., което е на разположение на членовете и даде думата на г-жа Денка
Михайлова и г-н Чолаков представители на община Силистра.
г-н Чолаков докладва, по първото предложение за закриване на маршрутно разписание
№ СС-01-022 на автобусна линия Силистра - Гарван, че става въпрос за отменена заповед за
възлагане на превоз, поради което линията не се изпълнява.
По второто предложение г-н Чолаков докладва, че маршрутно разписание № СС-01-030 на
автобусна линия Силистра-Малък Преславец не е съобразено с изискванията на чл.16, ал.4, т.2
от Наредба №2.
Областният управител припомни, че тази разпоредба влиза в сила от 01.01.2013г. Той
поясни, че не е спазен и 14-дневния срок преди провеждане на заседанието, в който
предложението се предоставя на членовете на комисията /чл.11 от Наредба №2/.
г-н Димов предложи докладваните от г-н Чолаков предложения за закриване на
маршрутни разписания да се гласуват на следващото заседание.
г-жа Денка Михайлова изрази положително мнение и допълни, че община Силистра
все още успява да обезпечи автобусната линия Силистра - Малък Преславец. Тя уточни, че с
писмо до Общинския съвет от община Силистра са направени постъпки за закриване на линии
от общинската пътна схема.
Председателят обяви процедура на явно гласуване: с 12 гласа „ЗА“

0 гласа

„ПРОТИВ“ 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
на основание чл.19 от правилника на ПКТ, комисията РЕШИ: предложението на община
Силистра за закриване на маршрутно разписание № СС-01-022 на автобусна линия Силистра Гарван и маршрутно разписание № СС-01-030 на автобусна линия Силистра - Малък
Преславец отлага за следващото заседание.
След изчерпване на дневния ред Областният управител направи предложение за
следващото заседание всички общини да изготвят приоритетите по транспортната схема, като
се съобразят с новата нормативна уредба, с броя на населението в малките населени места и

препоръча общините да насочат вниманието си към линиите, които са рентабилни и
атрактивни, за да се избегне включването в транспортната схема на голям брой линии,
съответно и курсове, които не се изпълняват в последствие.
г-жа Йорданка Узунска сподели, че и в община Алфатар има линии, които не се
изпълняват. Тя подкрепи направеното предложение с аргумент,че трябва да се закрият щом не
се изпълняват.
г-н Димов се обърна към превозвачите и ги призова да правят предложения до
общините възложители по договорите за превоз, за оптимизиране на транспортната схема.
г-н Севдалин Стоянов изказа притеснение, че само от община Ситово е получил
договор с фирма за снегопочистване. Той допълни, че са водени разговори с началниците на
районни управления и очаква да го информират кои пътни участъци на кого са възложени за
поддържане през зимата, за да може да си установи, чия е отговорността при възникване на
проблеми.
инж. Йордан Йорданов изказа недоволство от това че за участъци от Републиканската
пътна мрежа, предвидените средствата за зимно поддържане се отделят от общата сума
предвидена за поддръжка на пътищата в общината.
г-н Димов попита г-жа Даринка Жекова извършени ли са проверки от Областна пътно
управление на фирмите, които имат договор за поддържане на пътната мрежа и какви са
предприетите мерки при установен недостиг на техника и материали от фирмите.
г-жа Даринка Жекова отговори, че е издадена заповед, съобразно която е даден срок
до 12 ноември 2012г. на фирмите, след което ще се налагат санкции.
Областният управител попита налагат ли се санкции, предвид това че срока е изтекъл.
г-жа Даринка Жекова не можа да даде категоричен отговор.
Председателят помоли да бъде информиран писмено от ОПУ за предприетите мерки, в
случаите когато са установили, че след срока фирмите изпълнители не са осигурили
необходимата техника и материали.
Областният управител закри заседанието.
ПРИСЪСТВАХА:
1.Николай Димов - областен управител на област Силистра и председател на комисията;
2. Алтимир Адамов – зам. областен управител на област Силистра и зам. председател;
3. Грета Димова – мл. експерт в Областна администрация-Силистра и секретар на комисията;
4. Николай Колев – главен секретар в Областна администрация-Силистра;
5. Денка Михайлова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Силистра и член на
комисията;
6. инж. Ивелин Чолаков – гл. експерт „Общински предприятия и общински транспорт“ в
Община Силистра и член на комисията;
7. Юксел Исмаил – зам.-кмет в Община Дулово и член на комисията;
8. Милен Маринов - зам.-кмет в Община Тутракан и член на комисията;

9. Йорданка Узунска - кмет на община Алфатар и член на комисията;
10. инж. Йордан Йорданов – ст. специалист в Община Алфатар;
11. Севдалин Стоянов – началник-отдел ОО“КД-ДАИ“ гр. Силистра;
12. Даринка Жекова без пълномощно и не участвала в гласуването – гл. специалист ИРД в
Областно пътно управление-Силистра;
13. Веселина Милушева – прокурор в Районна прокуратура-Силистра и член на комисията;
14. Стелиян Николов – Браншова камара на таксиметровите водачи и член на комисията;
15. Мая Хараланова – СНЦ „Варненски съюз на превозвачите“ и член на комисията;
16.Валентин Йорданов, надлежно упълномощен – ст. специалист транспорт в община
Главиница;
17. Христо Христофоров от Варненски Съюз на автомобилните превозвачи.

НИКОЛАЙ ДИМОВ /П/
Областен управител на област Силистра и председател на комисията
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Грета Димова, секретар на комисията /П/
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