РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация Силистра

УТВЪРЖДАВАМ:

/П/

ИВЕЛИН СТАТЕВ
Областен управител на област Силистра

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези правила се определя съставът, правомощията и организацията на
работа на Областната комисия по транспорт на област Силистра, наричана за краткост
Комисията.

Глава втора
СЪСТАВ, ПРАВОМОЩИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Раздел I
Състав
Чл. 2. Комисията е колективен орган, който се състои от председател,
заместник-председател, секретар и членове.
Чл. 3. Поименният състав на Комисията се определя със заповед на областния
управител на област Силистра.
Чл. 4. (1) Председател на Комисията е областния управител.
(2) Председателят на Комисията:
1. представлява Комисията;
2. определя датата, мястото и проекта на дневен ред за заседанията на
Комисията;
3. ръководи заседанията и работата на Комисията;
4. контролира изпълнението на решенията на Комисията.
Чл. 5. (1) Заместник-председател на Комисията е заместник областен управител,
определен от областния управител.

(2) Заместник-председателят на Комисията
председателя, съгласно чл. 4, ал. 2, в негово отсъствие.

изпълнява

функциите

на

Чл. 6. (1) Секретар на Комисията е служител от Областна администрация
Силистра.
(2) Секретарят на Комисията:
1.
извършва организационна дейност при подготовката на заседанията;
2.
изготвя и разпространява проект на дневния ред за заседанията;
3.
изготвя протокол от проведените заседания, в който отразява
разглежданите въпроси, изразените становища и приетите решения.
Чл. 7. (1) Членове на Комисията са представители на: Областна администрация
Силистра, заинтересованите общини на територията на област Силистра, Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“, Областно пътно управление – Силистра и браншовите организации.
(2) Членовете на Комисията:
1.
участват в заседанията на Комисията лично, а по изключение чрез
надлежно упълномощен техен представител;
2.
осигуряват на Комисията необходимата за дейността ѝ информация и
експертна помощ по конкретни въпроси, които са от тяхната компетентност;
3.
участват в работата на Комисията безвъзмездно.
(3) В заседанията на Комисията участват само определените със заповед на
областния управител членове или упълномощени техни представители.
(4) Председателят на Комисията може да кани на заседанията и други лица,
имащи отношение към планираните за разглеждане въпроси.
(5) Лицата ал. 4 нямат право на глас при вземането на решения.

Раздел II
Правомощия
Чл. 8. Комисията обсъжда предложения за промени в маршрутните разписания
на съществуващи автобусни линии и за откриване на нови автобусни линии или нови
курсове по съществуващи линии от областната транспортна схема на област Силистра
и от републиканската транспортна схема.
Чл. 9. Комисията осъществява координацията на маршрутните разписания в
областната транспортна схема на област Силистра. Възникналите спорове между
общините при разработването на схемата се решават от областния управител.
Чл. 10. Комисията осигурява възможност за връзки на разписанията от
областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт.
Чл. 11. Комисията взема решения по предоставените ѝ за разглеждане въпроси,
които са от нейната компетентност.
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Раздел III
Организация на работа
Чл. 12. За изменения и допълнения в съществуващата областна транспортна
схема на област Силистра, кметовете на общини, възложители на съответните
маршрутни разписания, отправят мотивирани предложения до Областна
администрация Силистра за обсъждане от Комисията. Предложенията трябва да
отговарят на изискванията на Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (Наредба
№2).
Чл. 13. За изменения и допълнения в съществуващата републиканска
транспортна схема, кметовете на общини, възложители на съответните маршрутни
разписания, отправят мотивирани предложения до Областна администрация Силистра
за обсъждане от Комисията. Предложенията трябва да отговарят на изискванията на
Наредба №2. Въз основа на решенията на Комисията, областният управител отправя
мотивирано предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията по реда на Наредба №2.
Чл. 14. Постъпилите предложения за разглеждане се докладват от вносителя.
Чл. 15. Решенията на Комисията се вземат с явно гласуване, с обикновено
мнозинство.
Чл. 16. Периодичността на заседанията се определя от наличието на депозирани
писмени искания. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на
Комисията не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на
заседанието.
Чл. 17. Заседанията на Комисията се считат за редовни и се провеждат, ако в тях
участват най-малко половината от членовете и/или упълномощени техни
представители. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
Чл. 18. Протоколът по чл. 6, ал. 2, т. 3 се публикува на интернет страницата на
Областна администрация Силистра в седемдневен срок от датата на провеждане на
заседанието.
Преходни и заключителни разпоредби
§1. Комисията се създава на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба №2.
§2. Правилата за работа на Комисията се утвърждават от областния управител на
област Силистра и влизат в сила от датата на утвърждаването им.
§3. Правилата за работа на Комисията се публикуват на интернет страницата на
Областна администрация Силистра.
§4. Организационно-техническото обслужване на дейността на Комисията се
осигурява от Областна администрация Силистра.
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