
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 20 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТА КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

 

Днес, 21.01.2013г. в 11.00 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 и 

допълнения от вносители на предложения по дневния. 

г-н Димов направим проверка на кворума. Присъстват 15 от членовете на ОКТ. При 

наличието на кворум Областния управител откри заседанието.  

Председателят предложи няколко промени в проекта на дневен ред, и изложи 

следните мотиви: да се размени последователността на т. 2 и т.3, за да се разгледа искането на 

Oбщина Силистра за закриване на два броя маршрутни разписания, второто от които по 

линията Силистра – Малък Преславец с часове на тръгване 05,45 – 07,05,  след което да се 

разгледат исканията за промяна на маршрутни разписания по същата линия с часове на 

тръгване след предложеното за закриване разписание. Второто предложение за промяна - във 

връзка с адресирани до комисията три броя писма от г-н Харалан Хараланов, управител на ЕТ 

„Хари – 3 – Харалан Хараланов“ и включването им като т. 4. в дневния ред, а т.4 от проекта на 

дневния ред – Разни, да стане т.5. Други предложения не постъпиха. 

г-н Димов предложи процедура на явно гласуване. 

 

след явно гласуване, с 15 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

на основание чл.19 от правилника на ПКТ, комисията  

 

РЕШИ: 

 

приема следния ДНЕВН РЕД: 

1.Разглеждане на мотивирано искане от Община Ситово с вх. № 1-20/04.01.2013г.; 



 

 

 

 

2.Разглеждане на искане от Община Силистра с вх. №1-1447-1/19.11.2012г.; 

3.Разглеждане на искане от Община Силистра с вх. № 1-18/04.01.2013 

4.Запознаване с искания от Харалан Хараланов адресирани до Областната комисия по 

транспорт. 

5.Разни; 

 

по т.1  

г-н Димов уведоми присъстващите, че е постъпило съгласие от Община Силистра за 

преминаване на линията Силистра – Гарван с часове на тръгване - 06,10 ч. – 07,06 ч.; - 12.00 ч. 

– 13,30 ч.; - 16.00 ч. – 17,10 ч.; от квотата на община Силистра в квотата на община Ситово и 

даде думата на г-н Николай Неделчев, кмет на община Ситово,  вносител на предложението. 

г-н Николай Неделчев докладва, че жителите на три населени места в община Ситово, са 

останали без транспорт до областния център/ гр. Силистра/,по линията Силистра – Гарван от 

квотата на община Силистра, която към момента няма законово основание да получи 

удължаване на срока за възлагане или прилагане на спешна мярка. г-н Неделчев посочи, че 

целта на община Ситово е да се обезпечи превоза на тези 1500 човека, след което при желание 

на община Силистра за включване на същата линия в конкурс през 2013г., няма да има против 

отново връщането на линията Силистра – Гарван в квотата на община Силистра. 

г-н Димов допълни, че след направена проверка  в протоколите на заседанията на Областната 

комисия по транспорт, е установил, че с решение от 17.06.2008г. на комисията е закрито 

маршрутно разписание по линията Силистра – Гарван с часове на тръгване 18,00 ч. – 19,00 ч. и 

към днешна дата в областната транспортна схема такова не фигурира. Той поясни, че с оглед 

на това в тази част искането на община Ситово няма да се разглежда,  

Други мнения по т.1 не постъпиха  

г-н Димов предложи процедура на явно гласуване по предложението на община Ситово, за 

преминаване на автобусната линия: 

Силистра – Гарван, с часове на тръгване – 06,10 ч. – 07,06 ч.; 

Силистра – Гарван с часове на тръгване - 12.00 ч. – 13,30 ч.; 

Силистра – Гарван с часове на тръгване - 16.00 ч. – 17,10 ч.; 

от квотата на община Силистра към квотата на община Ситово. 

 

след явно гласуване с 14 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ на 

основание чл.19 от правилника на ПКТ, комисията  

 

 



 

 

 

 

РЕШИ: 

 

Приема предложението на община Ситово за преминаване на автобусната линия  

Силистра – Гарван, с часове на тръгване – 06,10 ч. – 07,06 ч.; 

Силистра – Гарван с часове на тръгване - 12.00 ч. – 13,30 ч.; 

Силистра – Гарван с часове на тръгване - 16.00 ч. – 17,10 ч.; 

от квотата на община Силистра към квотата на община Ситово 

 

по т. 2 

г-н Димов попита г-жа Михайлова, поддържа ли първата част от искането на община 

Силистра за закриване на маршрутно разписание №СС-01-022 на автобусна линия Силистра – 

Гарван с часове на тръгване - 06.10 ч. – 07,06ч., тъй като линията съгласно първото за 

заседанието решение премина в квотата на община Ситово.  

г-жа Денка Михайлова оттегли първата част от искането. 

г-н Димов даде думата за доклад по второто предложение на община Силистра за закриване 

на маршрутно разписание СС-01-030 на автобусна линията Силистра – Малък Преславец с 

часове на тръгване  - 05,45 ч. – 07,05 ч. 

г-н Ивелин Чолаков/представител на община Силистра/ докладва, че мотивите са свързани с 

привеждане на МР в съответствие с изискванията на наредба №2, както и че това МР не се 

изпълнява, поради липса на интерес при последния проведен конкурс през март 2012г. 

г-н Димов попита колко конкурса за възлагане е имало във връзка с линията Силистра – 

Малък Преславец с маршрутно разписание СС-01-030. 

г-жа Денка Михайлова изрази мнение, че при наличието на четири курса по линията 

Силистра – Малък Преславец, закриването на най-ранното - 05,45 ч. – 07,05 ч., няма да окаже 

негативно влияние. Тя допълни, че се изпълняват на ден по 2, една сутрешна и една 

следобедна. 

След запитване от председателя на комисията за становище, кмета на община Ситово изрази 

положително мнение по така направеното от община Силистра предложение. 

Други мнения по т. 2 не постъпиха. 

г-н Димов предложи процедура на явно гласуване по предложението на община Силистра за 

закриване на маршрутно разписание СС-01-030 на автобусна линията Силистра – Малък 

Преславец с часове на тръгване  - 05,45 ч. – 07,05 ч. 

 



 

 

 

 

след явно гласуване с 15 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, на 

основание чл. 11 и чл. 29а, ал. 1, т. 3, предложение първо във връзка с чл.19 от правилника на 

ПКТ, комисията  

РЕШИ: 

 

Приема предложението на община Силистра за закриване на маршрутно разписание СС-01-

030 на автобусна линията Силистра – Малък Преславец с часове на тръгване - 05,45 ч. – 

07,05ч. 

 

по т.3  

г-н Димов помоли от община Силистра да уточнят дали искането им е по чл. 6, ал. 2 и чл. 10, 

ал. 2 от наредба №2 - за промени в съществуващи маршрутни разписания, респ. часа на 

тръгване от Дулово и от Малък Преславец или е за закриване на МР? 

г-н Ивелин Чолаков поясни, че искането е първо за промяна в часове на тръгване, след което 

да се закрият първоначалните МР с предложени за промяна часове на тръгване. 

г-н Димов разясни, че след като искането е за промяна в часа на тръгване, не се налага 

закриване на маршрутни разписания, защото в случай, че комисията приеме предложенията 

автоматично ще се отрази промяната в МР, без да се налага отмяна на разписания. 

Предложението в тази му част беше оттеглено от представителите на община Силистра. 

г-н Димов даде думата за доклад.  

г-н Ивелин Чолаков изложи като довод несъответствие на разписанието Силистра-Дулово с 

часове на тръгване - 12,00 ч. – 13,20 ч. с изискванията на наредба №2, респ. чл.16, ал. 4, т. 

2/минимален интервал в часовете на тръгване/. 

г-н Димов попита дали се изпълнява МР. 

г-н Ивелин Чолаков даде отрицателен отговор. 

г-н Димов насочи вниманието на присъстващите членове, че предложената от община 

Силистра промяна не е съобразена с други МР по линията Силистра - Шумен от 

Републиканската транспортна схема, както и със общинската транспортна схема на община 

Дулово. Той акцентира и върху предстоящото приемане на нова РТС.  

г-жа Мая Хараланова подкрепи казаното от областния управител и изрази становище, че ще 

се получи застъпване с линията Силистра – Шумен с часове 6,45 – 14,00 ч. 

г-н Николай Колев зае позиция за нецелесъобразност на искането, поради това, че МР 

Силистра-Дулово с часове на тръгване - 12,00 ч. – 13,20 ч. не се изпълнява, а евентуалната 

промяна в час на тръгване от Дулово ще наложи промяна на вече сключени договори по 

засегнатите линии и МР от РТС и ОТС. Той помоли общините да се съсредоточат върху 



 

 

 

 

призива на областния управител за фокусиране върху рентабилните линии за всяка община и 

изготвяне на предложения по тях. 

Във връзка с изказаните мнения г-н Димов предложи исканията на община Силистра по т.3 от 

дневния ред да бъдат отложени за разглеждане на следващото заседание. Съображенията на 

председателя в тази насока бяха липсата на координация между различните общински 

администрации по внесените предложения. Председателят разясни, че е целесъобразно 

цялостно проучване на МР и линиите, след което да се окомплектоват по пакети. Областният 

управител обясни на членовете, че ОТС се изготвя около две основи - ЖП транспорт и РТС, 

след което общините по приоритети изготвят общинските транспортни схеми и помоли 

представителите на общините да гледат в перспектива при подготовката на всяко свое 

предложение в комисията, като се съобразяват с числеността на пътуващото населението, 

както и  необходимостта от разреждане честотата на превоз до малките населени места. Той 

посочи като основна задачата на ОКТ създаването на нормални транспортни условия в 

областта. Областният управител помоли присъстващите да подготвят и входират в областна 

администрация предложенията си за промяна в РТС, за да се свика ново заседание на ОКТ, 

след което приетите предложенията да се изпратят в комисията на ИА“Автомобилна 

администрация“. 

г-жа Денка Михайлова заяви, че непосредствено преди заседанието е входирала 

предложение от община Силистра във връзка с РТС. По отношение направеното предложение 

за отлагане разглеждането на т.3, изрази положително становище. Тя помоли останалите 

общини да се ангажират и да сигнализират за несъответствия, които ги засягат във връзка с 

предложенията от община Силистра за промяна в часовете на тръгване по МР. 

г-н Юксел Ахмед изрази становище, че община Дулово поддържа даденото съгласие в частта 

късаеща община Дулово, но изказа опасение, че при приемане на решения по т. 3 ще се 

създадат проблеми в общинската транспортна схема на община Силистра. 

 

Постъпи предложение община Силистра да организира среща между експерти от всички 

общини, които да се съберат, да обсъдят  и да проверят съобразно приоритетите на своите 

общини съответствието в часовете на тръгване между отправените предложения помежду си с 

техните транспортни схеми. 

г-жа Денка Михайлова изказа готовност и пое ангажимент община Силистра да организира 

срещата. 

Други мнения по т.3 не постъхиха. 

г-н Димов предложи процедура на явно гласуване предложенията на община Силистра, за 

промени в МР по т. 3 да се отложат за разглеждане на следващото заседание. 



 

 

 

 

след явно гласуване с 14 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, на 

основание с чл.19 от правилника на ПКТ, комисията  

 

РЕШИ: 

 

Приема предложението на областния управител и отлага за разглеждане предложенията на 

община Силистра, за промени в МР по т. 3 от дневния ред. 

 

по т.4  

г-н Димов запозна присъстващите с исканията от постъпилите три броя писма от Харалан 

Хараланов – управител на ЕТ „Хари – 3 – Харалан Хараланов“. Разясни, че превозвачи не 

могат да сезират комисията и да внасят предложения за подобни промени, информира 

присъстващите, че е изпратен отговор, с които лицето е уведомено за процедурите по промяна 

на маршрутни разписания от републиканската и областната транспортна схема, както и че му 

е разяснена възможността, да отправи своите предложения до кметовете. 

г-н Стелиян Николов постави на разглеждане проблема с паркиране на автомобили на 

местата обозначени за таксиметрови стоянки и на тротоарите. Той помоли органите на МВР за 

справяне с проблема, да извършват проверки и да глобяват нарушителите. 

г-жа Мая Хараланова допълни, че има случаи на паркирали автомобили на пътното платно 

пред автобусни спирки. 

В отговор гл. инспектор Лъчезар Тодоров поясни, че се правени подобни проверки, но е 

изключително трудно да се установят нарушителите, поради липсата на техническа 

обезпеченост. Той пое ангажимент да бъдат извършени проверки. 

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. Йорданка Узунска - кмет на община Алфатар и член на комисията; 

9. Иван Иванов – директор, Областно пътно управление Силистра и член на комисията; 

10. гл. инспектор Лъчезар Тодоров – „Охранителна полиция“ ОД на МВР – Силистра и член 

на комисията; 

11. Веселина Милушева – прокурор в Районна прокуратура Силистра и член на комисията; 

12. Веселин Иванов – началник ЖП гара Силистра и член на комисията; 



 

 

 

 

13. Стелиян Николов – Браншова камара на таксиметровите водачи и член на комисията; 

14. Мая Хараланова – СНЦ „Варненски съюз на превозвачите“ и член на комисията; 

15.Валентин Иванов – ст. Инспектор, ДМА – Русе, представителство Силистра и член на 

комисията; 

16. Николай Неделчев – кмета на община Ситово 

17. Йордан Йорданов – ст. специалист в община Алфатар; 

18. Димитър Йорданов – инспектор отдел ОО“КД-ДАИ“ гр. Силистра; 

19. Георги Петров Чобанов – гл. експерт „Икономически дейности и логистика“ в община 

Тутракан; 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМОВ   /П/ 

Областен управител на област Силистра и председател на комисията 
 

 

Протоколчик:   /П/ 

 Грета Димова, секретар на комисията 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 


