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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра           

                                                                     

 

ПРОТОКОЛ 

№ 18 
 

 

 Днес, 29.05.2012 г. в Областна администрация-Силистра се проведе заседание на 

Областната комисия по транспорт (ОКТ) на област Силистра при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Запознаване на членовете на комисията с възлагането на автобусните линии от 

Областната транспортна схема на фирми изпълнители, срокове на договори, във 

връзка с проведен конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии от 

общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на 

община Силистра. 

                                                                Докладва: Представител на Община Силистра. 

 

2. Разглеждане и обсъждане на становищата на заинтересованите общини по 

отношение на автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на 

община Силистра, незаети след проведен на 27.03.2012 г. конкурс от Община 

Силистра: 

- Становище на Общинска администрация-Силистра, относно автобусни линии 

Силистра - Бистра, Силистра – Краново и Силистра – Чолаково (писмо до 

областен управител с Вх.№ 1-587-3/02.05.2012 г.); 

                                                   Докладва: Представител на Областна администрация. 

- Становище на Общинска администрация-Алфатар, във връзка с автобусна 

линия Силистра - Бистра (писмо до областен управител с Вх.№ 1-587-

6/10.05.2012 г.); 

                                                   Докладва: Представител на Областна администрация. 

- Становище на Общинска администрация-Кайнарджа, във връзка с автобусни 

линии Силистра – Краново и Силистра – Чолаково;  

                                                            Докладва: Представител на Община Кайнарджа. 

- Становище на Общинска администрация-Ситово, във връзка с автобусна 

линия Силистра – Ситово;  

                                                                  Докладва: Представител на Община Ситово. 

- Становище на Общинска администрация-Главиница, във връзка с автобусни 

линии Силистра – Малък Преславец и Силистра – Зарица. 

                                                   Докладва: Представител на Община Главиница. 
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3. Резултати от извършена проверка, във връзка със сигнал от ЕТ „Хари -3- Харалан 

Хараланов“, постъпил в ОО „КД-ДАИ“ с Вх.№ 14-00-26-2435/11.04.2012 г. и 

копие до Областна администрация Силистра с Вх.№1-600/12.04.2012 г. 

                                                       Докладва: Началник на ОО „КД-ДАИ“ – Силистра. 

 

4. Други. 

 

Предложение за допълнителна точка в дневния ред: 

5. Заседание на комисията за разглеждане на предложения за промени в 

републиканската транспортна схема, насрочено за 15.06.2012 г. 

 

В заседанието взеха участие: 

1. Николай Димов – областен управител 

2. Пламен Иванов - главен юрисконсулт, Областна администрация 

3. Ренета Костадинова - старши експерт,Областна администрация 

4. Йорданка Узунска – кмет, Община Алфатар 

5. Юксел Исмаил – зам.-кмет, Община Дулово 

6. Живко Спасов – секретар, Община Кайнарджа  

7. Николай Колев – зам.кмет, Община Силистра 

8. инж.Ивелин Чолаков - гл.експерт, Община Силистра 

9. Валентин Проданов – ст. специалист „РЛРКТТА”, Община Главиница 

10. Георги Чобанов – гл. експерт, Община Тутракан 

11. Иван Петров – прокурор, РП-Силистра 

12. Севдалин Стоянов – и.д.началник, ОО „КД-ДАИ“-Силистра 

13. Георги Георгиев - инспектор, ОД на МВР-Силистра 

14. инж.Велин Иванов – нач.отдел, ОПУ-Силистра 

15. Веселин Иванов – началник ЖП гара Силистра 

16. инж. Димитър Велчев – член на УС на КАПБ 

17. Мая Хараланова –„Браншови съюз на автобусните превозвачи в България“ 

18. Георги Менес – член, „Съюз на превозвачите в България” 

Приложен е присъствен списък на участници. (Приложение 1). 

 

Заседанието откри Председателят на комисията г-н Н. Димов –областен управител. 

Той приветства участниците и обяви, че е налице кворум (присъстват 18 члена на 

комисията). Г-н Димов направи предложение към предварително обявения дневен ред да 

се добави нова точка: Заседание на комисията за разглеждане на предложения за 

промени в републиканската транспортна схема, насрочено за 15.06.2012 г., във връзка с 

постъпило в Областна администрация писмо с Вх.№ 1-770/22.05.2012 г. и предложи тя да 

стане 4т., а т. Други- съответно 5т.  

С 18 гласа за предложеният дневен ред беше приет. 

 

По т.1 от дневния ред: 1. Запознаване на членовете на комисията с 

възлагането на автобусните линии от Областната транспортна схема (ОТС) на 

фирми изпълнители, срокове на договори, във връзка с проведен конкурс за 

разпределение и възлагане на автобусни линии от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми от квотата на община Силистра., г-н Димов даде 

думата на г-н Ивелин Чолаков. 

Г-н Ив. Чолаков: На 27.03.2012 г. общинска администрация Силистра проведе конкурс 

с предмет „Разпределение и възлагане на автобусни линии от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми от квотата на община Силистра“. Във връзка с 

автобусните линии от ОТС: всички договори са подписани от кмета на община 

Силистра. Договорите са за 5 години – до 31.05.2017 г. и влизат в сила от 01.06.2012 г. В 
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момента тече процедура по подписване на договорите от превозвачите. Досега са 

подписани 4 договора от превозвачи, а именно: от ЕТ „Хари – 3 – Харалан Хараланов“ за 

автобусна линия Силистра – Тутракан с часове на тръгване 14:30/16:30 ч.; ‚Яневи 

експрес“ООД за автобусна линия Силистра – Дулово с часове на тръгване 08:30/11:00 ч.; 

„Ема – аутотранс“ООД за автобусна линия Силистра – Дулово с часове на тръгване 

08:00/09:15ч. и 15:30/17:00 ч. Останали незаети след проведения конкурс са автобусни 

линии: Силистра - Бистра, Силистра – Зарица, Силистра – Краново, Силистра – 

Чолаково, Силистра – Малък Преславец и Силистра – Ситово.  

Предоставен е списък на автобусните линии от Областната транспортна схема, 

квота на община Силистра, съдържащ автобусна линия; фирма – превозвач; №, дата и 

срок на договора; час на тръгване, изпълнява се в дните (Приложение 2). 

Г-н Иван Петров: Желая да получа информация за автобусна линия Силистра – 

Срацимир – Българка. Предвижда ли общинска администрация Силистра да промени 

часовете на тръгване през летния сезон? В почивните дни пътуват хора, обработващи 

земи в региона. Аз съм един от тези хора. И действащото в момента разписание на 

автобусната линия не е много удобно за пътуващите. От друга страна автобусът тръгва 

от Автогара – Силистра и трябва да се върне на Автогара Силистра. В момента в посока 

Българка – Силистра автобусът преминава през кв.“Изток“ и на пътниците им се налага 

да пътуват допълнително 10-15 мин. до Автогарата.  

Г-н Н.Колев: За автобусната линия няма зимно и лятно разписание. Проблемът ни е 

познат, поставян е от кметове на населени места от общината. Информирали сме ги, ако 

желаят да инициират промени да го направят писмено до кмета на община Силистра, за 

да влезе в дневния ред на общинската комисия по транспорт. 

Г-н Н. Димов: По 2 т. от дневния ред: Разглеждане и обсъждане на становищата на 

заинтересованите общини по отношение на автобусни линии от Областната 

транспортна схема от квотата на община Силистра, незаети след проведен на 

27.03.2012 г. конкурс от община Силистра. В областна администрация е постъпило 

становище на Общинска администрация Силистра с Вх.№ 1-587-3/02.05.2012 г., относно 

автобусни линии Силистра- Бистра, Силистра – Краново и Силистра – Чолаково. 

(Приложение 3). И по-конкретно: общинска администрация Силистра дава съгласие 

автобусни линии: 

- Силистра – Бистра с часове на тръгване 16:00/07:00 ч. в дните понеделник, сряда и 

петък и 16:00/06:45 ч. в дните вторник и четвъртък да премине от квотата на община 

Силистра в квотата на община Алфатар след изтичане на действащия договор с 

превозвача; 

- Силистра – Краново с часове на тръгване 06:15/07:30ч.; 13:10/14:30ч.;17:00/18:30 ч. – 

изпълнява се целогодишно да премине от квотата на община Силистра в квотата на 

община Кайнарджа; 

- Силистра – Чолаково с часове на тръгване 08:00/09:00ч. в дните сряда и събота; 

16:00/17:00ч. . в дните сряда и неделя да премине от квотата на община Силистра в 

квотата на община Кайнарджа. 

Моля, представителите на заинтересованите общини да докладват становищата на 

общините, които представляват. 

Г-жа Й. Узунска: В писмо с изх.№1364/09.05.2012 г. до областния управител на област 

Силистра Общинска администрация-Алфатар е заявила желание автобусна линия 

Силистра – Бистра от квотата на Община Силистра да премине в квотата на Община 

Алфатар. (Приложение 4). 

Г-н Ж. Спасов: В писмо с изх.№ 06-00-80/23.05.2012 г. до областния управител на 

област Силистра общинска администрация Кайнарджа декларира желание автобусни 

линии Силистра – Чолаково и Силистра - Краново от квотата на община Силистра да 

преминат в квотата на община Кайнарджа. (Приложение 5). 
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Г-н В.Проданов: В писмо с изх.№ П-1272/14.05.2012 г. до областния управител на 

област Силистра общинска администрация Главиница информира, че комисията по 

транспорт при общинска администрация Главиница е взела решение да се създаде нова 

автобусна линия от общинската транспортна схема, отнасяща се за селата Малък 

Преславец и Долно Ряхово, с цел осигуряване на пряка връзка с общинския център и 

косвена с областния град. (Приложение 6).На следващото заседание на общинската 

комисия по транспорт ще внесем предложението за разкриване на нова автобусна линия. 

В началото планираме да е всекидневна, впоследствие на пътникопотока най-вероятно 

няма да се изпълнява всеки ден. В тази връзка общинска администрация Главиница не 

желае преминаване на автобусната линия Силистра – Малък Преславец от квотата на 

община Силистра в квотата на община Главиница. 

Г-н Н. Димов: Моля и за становището Ви за линията Силистра – Зарица. 

Г-н В. Проданов: Жителите на с.Зарица имат връзка с областния и общинския център. В 

тази връзка общинска администрация Главиница не желае преминаване на автобусната 

линия от квотата на община Силистра в квотата на община Главиница. 

Г-н Н. Димов: За съжаление представителят на Община Ситово отсъства, а и не са 

депозирали писмено становището си, относно автобусна линия Силистра – Ситово, с 

часове на тръгване 17:30/6:30ч. 

Предлагам, на Комисията следните проекто – решения: 

Областната комисия по транспорт реши автобусни линии: 

-  Силистра – Бистра с часове на тръгване 16:00/07:00 ч. в дните понеделник, 

сряда и петък и 16:00/06:45 ч. в дните вторник и четвъртък да премине от 

квотата на Община Силистра в квотата на Община Алфатар след изтичане на 

действащия договор между Община Силистра и ЕТ „Хари-3-Харалан 

Хараланов“ на 15.06.2012 г.; 

- Силистра – Краново с часове на тръгване 06:15/07:30ч.; 

13:10/14:30ч.;17:00/18:30 ч. – изпълнява се целогодишно да премине от 

квотата на Община Силистра в квотата на Община Кайнарджа; 

- Силистра – Чолаково с часове на тръгване 08:00/09:00ч. в дните сряда и 

събота; 16:00/17:00ч. . в дните сряда и неделя да премине от квотата на 

Община Силистра в квотата на Община Кайнарджа; 

 

Моля, да гласувате. 

 

 За: 18, Против: няма, Въздържали се: няма. 

Предложението се приема. 

 

 

Г-н Н. Димов: По 3 точка от дневния ред: Резултати от извършена проверка, във 

връзка със сигнал от ЕТ „Хари -3- Харалан Хараланов“, постъпил в ОО „КД-ДАИ“ с 

Вх.№ 14-00-26-2435/11.04.2012 г. и копие до Областна администрация Силистра с 

Вх.№1-600/12.04.2012 г., давам думата на началника на ОО „КД-ДАИ“ – Силистра. 

Г-н С. Стоянов: Във връзка с подадения сигнал са извършени 4 проверки, като една от 

тях съвместно със служители на ТД на НАП, офис Силистра и друга със служители на 

Гранична полиция. Впоследствие са проведени още 2 проверки от 6:00 ч. до 22:00 часа. 

Голяма част от посочените в сигнала автомобили са проверени и се установи, че са 

напълно редовни таксиметрови автомобили, притежаващи необходимите документи за 

извършване на таксиметров превоз. Служителите на ДАИ нямаме право да спираме за 

проверка автомобили, за които имаме съмнения, че извършват нерегламентиран превоз 

(необозначени като таксиметрови автомобили), това може да става единствено от 

съвместно с КАТ. Съгласно чл.24 а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, 

общинските съвети определят максимални цени за таксиметров превоз на пътници на 
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един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на общината, 

където е издадено разрешението по ал.1 от същия член. Няма изискване за минимален 

праг на цените и това, че апаратите на таксиметровите автомобили са включени на много 

ниска цена не е нарушение. 

От началото на годината са издадени 16 бр. акта, които най-вече са свързани с 

престояване на спирки. Има 1 случай на нарушение по чл.88а за неспазване на времето 

за управление. В сигнала е посочено, че такситата се движат преди автобусите, което 

много трудно може да бъде проверено, що се отнася до това, че правят обратен завой 

пред самия автобус на спирка „Стара автогара“ няма забрана за това нито с хоризонтална 

нито с вертикална маркировка. 

Имам въпрос към прокурора. Възможно ли е при основателно съмнение за извършване 

на нерегламентиран превоз на пътуващите да не им се снемат показания на място, а да 

бъдат викани в полицията. Идеята е, че няколко пъти като бъде извикан, че е пътувал с 

лицето Х, пътуващите да започнат да избягват този превозвач защото са викани в 

полицията. 

Г-н Ив. Петров: И в Полицията да се викат, те като не желаят да кажат истината, пак 

няма да я кажат. 

Г-жа М. Хараланова: Стана въпрос за липсата на маркировка, забраняваща обратен 

завой преди кръстовището на Стара автогара. Маркировка липсва по целия булевард 

„Македония“. 

Г-н В. Иванов: Състоянието на асфалтовата настилка не позволява полагане на 

маркировка. 

Г-н Н. Димов: По 4 точка от дневния ред: Заседание на комисията за разглеждане на 

предложения за промени в републиканската транспортна схема, насрочено за 

15.06.2012 г. 

В Областна администрация е постъпило писмо с Вх.№ 1-770/22.05.2012 г. от ИА 

„Автомобилна администрация“. Вие знаете процедурата, ако желаете промени в 

съществуващи автобусни линии от Републиканската транспортна схема. Помислете и за 

линиите, които трайно не се обслужват: може да бъдат предложени за закриване.  

В 5 т. от дневния ред: Други. 

Г-н С. Стоянов: Аз имам въпрос към представителите на Община Силистра. На 

проведения на 27.03.12 г. конкурс за възлагане на автобусни линии от квотата на 

Община Силистра, критерия с най-голяма тежест беше цената, която не трябва да се 

увеличава най-малко 1 година. Как ще се упражнява контрол от Ваша страна? 

Г-н Н. Колев: С проверки. Подготвяме писмо до Автогара Силистра с автобусните 

линии, часовете на тръгване и пристигане, превозвачите, които ще ги обслужват и 

цените на билетите. 

Г-жа Й. Узунска: Може ли тази информация да се изпрати и на общините По- 

конкретно мен лично ме интересуват преминаващите през община Алфатар автобуси. 

Г-н Ив. Чолаков: При писмено искане от Ваша страна до кмета на община Силистра 

информацията ще Ви бъде предоставена. 

Г-н Й. Костадинов (община Алфатар): Аз отново искам да поставя въпроса за 

автобусна линия Силистра – Алфатар с часове на тръгване 14:10/15:10 ч., продължава да 

не се изпълнява от превозвача при действащ договор между него и община Силистра. 

Г-н Н. Димов: Знаете реда при неизпълнение на действащ договор. 

Г-н Пл. Иванов: Аз искам да поставя на Вашето внимание следните въпроси. Наложи 

ми се да пътувам до Русе. Направи ми впечатление, че от с.Айдемир до с.Ситово не е 

разрешено изпреварването и разрешената скорост е 60 км/ч. А има прави отсечки по 2-3 

км. Получават се колони, шофьорите се изнервят. Защо е необходимо това? Каква е 

причината? 

Г-н В. Иванов: Има одобрен и приет от МРРБ проект за маркировката.  
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Г-жа М. Хараланова: Кой контролира по колко таксита могат да стоят на стоянка за 

определен брой места? 

Г-н С. Стоянов: Стоянките са обозначени със знаци, на които са посочени и бр. места. 

Например на „Стара автогара“ има стоянка за таксита, на която много често спират др. 

автомобили. Като отидем да глобим такситата, че не са на стоянката те ни посочват 

заетата от др. автомобили стоянка и невъзможността им да спрат на обозначеното място.  

Г-н Н. Димов: Колеги от КАТ, ще Ви помоля да извършите проверки. 

 

Комисията прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Областната комисия по транспорт реши автобусни линии: 

-  Силистра – Бистра с часове на тръгване 16:00/07:00 ч. в дните понеделник, 

сряда и петък и 16:00/06:45 ч. в дните вторник и четвъртък да премине от 

квотата на община Силистра в квотата на община Алфатар след изтичане на 

действащия договор между община Силистра и ЕТ „Хари-3-Харалан 

Хараланов“ на 15.06.2012 г.; 

- Силистра – Краново с часове на тръгване 06:15/07:30ч.; 

13:10/14:30ч.;17:00/18:30 ч. – изпълнява се целогодишно да премине от 

квотата на община Силистра в квотата на община Кайнарджа; 

- Силистра – Чолаково с часове на тръгване 08:00/09:00ч. в дните сряда и 

събота; 16:00/17:00ч. . в дните сряда и неделя да премине от квотата на 

община Силистра в квотата на община Кайнарджа; 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМОВ  /П/ 

Областен управител и 

Председател на областната комисията по транспорта  

 

 
РЕНЕТА КОСТАДИНОВА  /П/ 

Секретар на комисията, водил протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


