
Вътр. № 1-1100-11/23.10.14 г. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 
 

 

 

 

ОДОБРИЛ:          / П / 

 

ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 26 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

 ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

 

 

 

 

Днес, 16 октомври 2014 г. в 11.00 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 Венцислав Маринов направи проверка на кворума. Присъстват 13 от членовете на 

Областна комисия по транспорт (или техни надлежно упълномощени представители). При 

наличието на кворум г-н Венцислав Маринов откри заседанието.  

 

Г-н Венцислав Маринов предложи за гласуване следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане на искане от Община Силистра с входящ № 1-1092/11.09.2014 г. за изменение 

на маршрутно разписание № 19201 на автобусна линия Силистра – Шумен; 
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2.  Разглеждане на искане от Община Силистра с входящ № 1-1092/11.09.2014 г. за изменение 

на маршрутно разписание № 19103 на автобусна линия Русе – Силистра; 

 

3.  Разглеждане на искане от Община Силистра с входящ № 1-1092/11.09.2014 г. за изменение 

на маршрутно разписание № 19301 на автобусна линия Русе – Силистра; 

 

4.   Проблеми с транспортното обслужване на населението в област Силистра; 

 

5.    Други. 

 

Г-н Венцислав Маринов предложи в точка 5 „Други“ да бъде разгледан сигнал от г-жа Мая 

Хараланова относно проблеми в републиканската транспортна схема от квотата на Община 

Тутракан. 

 

След явно гласуване, с 13 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 Венцислав Маринов 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 № 19201 на автобусна линия Силистра – Шумен. Г-н 

Ивелин Чолаков запозна присъстващите с проекта на новото маршрутно разписание, в който  

заложената промяна е разписанието да се изпълнява целогодишно, в дните от понеделник до 

петък, като актуализацията се налага поради намаления пътникопоток и липсата на интерес от 

страна на превозвачи за изпълнение на линията целогодишно, ежедневно. 

Инж. Димитър Велчев отправи възражение към така предложената промяна на маршрутното 

разписание, като насочи вниманието на присъстващите към факта, че според новия проект, 

средната техническа скорост е завишена само 0,7 км/ч, докато в другите предложения за 

промени, средната техническа скорост е завишена с близо 15 км/ч и 16 км/ч. Инж. Димитър 
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Велчев заяви, че според него би трябвало да се увеличи средната техническа скорост, за да се 

създаде удобство за пътуващите по маршрута. Също така добави, че с оглед безопасността на 

пътуващите и предвид тежката зимна обстановка, характерна за областта, е редно, когато се 

изготвят маршрутни разписания, да се изготвят в два варианта – един за летния период и един 

за зимния период. 

Г-н Ивелин Чолаков обясни, че целта на предложената промяна е да се промени само 

изпълнението, а не скоростта. 

Г-жа Мая Хараланова заяви, че подкрепя промяната на изпълнението от понеделник до 

петък, но според нея, трябва да бъдат променени и средната техническа скорост, общото 

време за пътуване и часа на пристигане в крайните спирки. 

Г-н Венцислав Маринов обясни на присъстващите, че е редно предложения от Община 

Силистра проект за изменение на маршрутното разписание първо да бъде гласуван от всички 

членове на комисията и ако бъде отхвърлен, Община Силистра ще има възможност да изготви 

нов проект, който да бъде разгледан на следващо заседание. 

 

Г-н Венцислав Маринов покани присъстващите да гласуват така предложеното изменение на  

маршрутно разписание № 19201 на автобусна линия Силистра – Шумен. 

 

След явно гласуване, с 8 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ на 

основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията 

 

РЕШИ: 

 

ПРИЕМА предложението за изменение на маршрутно разписание № 19201 на автобусна 

линия Силистра – Шумен. 

 

 

по точка 2 

Г-н Венцислав Маринов 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 № 19103 на автобусна линия Русе – Силистра. Г-н 

Ивелин Чолаков запозна присъстващите, с проекта за изменение на маршрутното 

разписание, според който се увеличава скоростта на движение в двете посоки, съответно се 

променят часовете на пристигане / тръгване от междинни спирки и се намалява общото време 
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за пътуване в права и обратна посока. Г-н Ивелин Чолаков уточни, че измененията са 

направени по предложение на превозвача. 

Инж. Димитър Велчев изрази мнение, че предложеното изменение е направено добре. 

 

Г-н Венцислав Маринов покани присъстващите да гласуват. 

 

След явно гласуване, с 13 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 № 19103 на автобусна 

линия Русе – Силистра. 

 

 

по точка 3 

Г-н Венцислав Маринов 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 № 19301 на автобусна линия Русе – Силистра. Г-н 

Ивелин Чолаков запозна присъстващите с проекта за изменение на маршрутното разписание, 

според който се намалява престоят на АГ Тутракан от 20 минути на 10 минути, увеличава се 

скоростта на движение в двете посоки, съответно се променят часовете на пристигане / 

тръгване от междинни спирки по маршрута на линията и се намалява общото време за 

пътуване в права и обратна посока. Г-н Ивелин Чолаков уточни, че предложението е правено 

по искане на превозвача. 

 

Г-н Венцислав Маринов покани присъстващите да гласуват. 

 

След явно гласуване, с 13 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията 

 

РЕШИ: 
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ПРИЕМА предложението за изменение на маршрутно разписание № 19301 на автобусна 

линия Русе – Силистра. 

 

по точка 4 

Г-н Венцислав Маринов запозна присъстващите, че с писмо, изх. № 1-1100/12.09.2014 г. на 

Областен управител на област Силистра, е поискана информация от общините за състоянието 

на обществения превоз на пътници на територията на областта. Г-н Венцислав Маринов 

обясни, че получената информация ще бъде разгледана, като след това ще бъде дадена думата 

на представители на общините. 

 

По отношение на община Алфатар: 

Г-н Николай Петров запозна присъстващите с предоставената информация, от която става 

ясно, че към момента не се изпълняват маршрутни разписания 

• № СС-07-004 Силистра – Бистра и  

• № СС-07-005 Силистра – Бистра,  

а маршрутни разписния  

• № СС-07-001 на автобусна линия Силистра – Алфатар – Силистра, 

• № СС-07-002 на автобусна линия Силистра – Алфатар – Чуковец – Силистра и 

• № СС-07-003 на автобусна линия Чуковец – Алфатар – Силистра – Чуковец  

са със срок на изпълнение до 29.12.2014 г. 

От подадената информация също става ясно, че предстоят конкурси за избор на изпълнители 

на горепосочените разписания, за да бъде обезпечено транспортното обслужване на 

населението на територията на община Алфатар. В тази връзка, г-жа Йорданка Узунска, 

Кмет на Община Алфатар е поставила въпрос относно неизпълнение на маршрутно 

разписание № СС-01-006 на автобусна линия Силистра – Алфатар с часове на тръгване 14,10 - 

15,10 от квотата на Община Силистра. Г-н Николай Петров предложи първо да бъде дадена 

думата на представител на Община Силистра по последния въпрос. 

Г-н Ивелин Чолаков заяви, че по-добрия вариант е представител на фирмата превозвач да 

вземе отношение по въпроса, така като присъства на заседанието. 

Г-жа Мая Хараланова уточни, че това са договорни отношения между превозвач и 

възложител, а причината за неизпълнение е проблемът с нерегламентирания транспорт. Г-жа 

Мая Хараланова изказа мнение, че за да бъде обезпечено транспортното обслужване на 

населението в община Алфатар, по-добрият вариант е вниманието да бъде насочено към 

линиите от общинската квота, като уточни, че преди да изтече договора, фирмата превозвач е 

изпълнявала линията Силистра – Бистра. 
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Г-н Венцислав Маринов поиска мнение на представител на Община Алфатар. 

Г-жа Йорданка Узунска отговори, че е имало конкурси, но поради проблема с 

нерегламентирания транспорт, не са се явили кандидати, като към момента Алеково, Бистра, 

Кутловица и Васил Левски са без транспортно обслужване. Г-жа Йорданка Узунска уточни, 

че е стартирана процедура, която ще приключи на четвърти ноември, когато ще има повече 

яснота по въпроса. 

 

По отношение на община Главиница: 

Г-н Николай Петров запозна присъстващите, с предоставената информация, от която става 

ясно, че не се изпълняват маршрутни разписания: 

• № СС-04-001 на автобусна линия Дичево – Силистра,  

• № СС-04-004 на автобусна линия Главиница – Дулово и обратно, 

• № СС-04-005 на автобусна линия Падина – Тутракан – Падина, 

• № СС-04-006 на автобусна линия Главиница – Тутракан – Главиница. 

Г-н Николай Петров даде думата на представител на Община Главиница да внесе яснота по 

случая. 

Г-н Наим Наим обясни, че маршрутните разписания не се изпълняват поради ниския 

пътникопоток и ще бъдат предложени за закриване. Като основен транспортен проблем в 

община Главиница, г-н Наим Наим посочи нерегламентиран транспорт. 

Г-н Венцислав Маринов пое ангажимент да бъде съставен експертен екип, който да обсъди 

проблема с нерегламентирания транспорт и да намери разрешение. 

 

По отношение на община Дулово: 

Г-н Николай Петров запозна присъстващите, с предоставената информация, от която става 

ясно, че към момента е осигурена транспортна обезпеченост на всички 27 населени места от 

общината. Г-н Николай Петров помоли представител на Община Дулово да вземе 

отношение. 

Г-н Гюнай Незир заяви, че към момента не срещат трудности с транспортното обслужване. 

 

По отношение на община Кайнарджа: 

Г-н Николай Петров запозна присъстващите с предоставената информация, от която става 

ясно, че не се налага да се правят промени в автобусните линии от областната транспортна 

схема, засягащи обслужване на населението на територията на общината. 

Г-жа Мая Бочева поясни, че като проблем може де бъде определен нерегламентирания 

превоз. 
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Г-н Венцислав Маринов отново се ангажира с последващи действия за разрешаване на този 

проблем. 

 

По отношение на община Силистра: 

Г-н Николай Петров запозна присъстващите, с предоставената информация, от която става 

ясно, че не се изпълняват следните маршрутни разписания: 

От общинската транспортна схема: 

• № 2А“Оргтехника“ – с. Айдемир, кв. „Татарица“, 

От областна транспортна схема: 

• № СС-01-043 на автобусна линия Силистра Зарица, 

• № СС-01-006 на автобусна линия Силистра – Алфатар, 

• № СС-01-035 на автобусна линия Силистра – Осен, 

• № СС-01-016 на автобусна линия Силистра – Дулово, 

• № СС-01-019 на автобусна линия Силистра – Дулово, 

• № СС-01-031 на автобусна линия Силистра – Малък Преславец, 

• № СС-01-033 на автобусна линия Силистра – Малък Преславец, 

От републиканската транспортна схема: 

• № 19101 на автобусна линия София – Силистра, с часове на тръгване 12,30 – 01,30 

• № 19301 на автобусна линия София – Силистра, с часове на тръгване 09,00 – 15,30 

• № 19201 на автобусна линия София – Силистра, с часове на тръгване 01,00 – 11,00 

• № 19201 на автобусна линия Велико Търново – Силистра, с часове на тръгване 08,00 – 

16,00 

Г-н Николай Петров помоли представител на Община Силистра да вземе отношение по 

въпроса. 

Г-н Ивелин Чолаков поясни, че № 2А “Оргтехника“ – с. Айдемир, кв. „Татарица“ вече се 

изпълнява. По отношение на областна транспортна схема, четири линии ще бъдат включени в 

процедура по ЗОП. По отношение на линията София – Силистра, г-н Ивелин Чолаков обясни 

че превозвачът не изпълнява маршрутните разписания, като пое ангажимент да бъдат 

предприети действия. По отношение на линията Велико Търново – Силистра, г-н Ивелин 

Чолаков заяви, че ще бъде включена в конкурс. 

 

По отношение на община Ситово: 

Г-н Николай Петров запозна присъстващите, с предоставената информация, от която става 

ясно, че към момента няма проблеми с транспортното обслужване на населението. Г-н 

Николай Петров даде думата на представител на Община Ситово. 
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Г-н Драгомир Иванов поясни, че единственият сигнал, който са получавали е, че автобусът 

от Поляна тръгва прекалено късно, което създава неудобство за пътуващите. 

Г-н Ивелин Чолаков взе отношение, като уточни, че изменението е на маршрутното 

разписание е направено по предложение на кметските наместници в Поляна и Попина именно 

за да се създаде удобство на ползващите транспортната услуга. 

 

По отношение на община Тутракан: 

Г-н Николай Петров запозна присъстващите с предоставената информация, от която става 

ясно, че няма проблеми с транспортното обслужване на населението. Г-н Николай Петров 

даде думата на представител на Община Тутракан да вземе отношение по въпроса с 

нерегламентирания транспорт. 

Г-н Георги Чобанов обясни, че към настоящия момент, проблем с нерегламентирания 

транспорт на територията на община Тутракан няма. 

 

 

по точка 5 

Г-н Венцислав Маринов запозна присъстващите, че с писмо с вх. № 1-1100-9/09.10.2014 г. е 

постъпило предложение от г-жа Мая Хараланова да бъде разгледан проблем с линиите от 

републиканската транспортна схема от квотата на Община Тутракан. Г-н Венцислав 

Маринов помоли г-жа Мая Хараланова да запознае присъстващите със случая. 

Г-жа Мая Хараланова заяви, че договорите, които Община Тутракан е сключила за 

изпълнение на автобусни линии Русе – Тутракан и Варна – Тутракан са изтекли, но 

превозвачът продължава да ги изпълнява. Също така, съгласно нормативната уредба, 

интервалът между автобусите в едно направление не би следвало да бъде по-кратък от 60 

минути, като в Тутракан има нарушение и се създават конфликтни ситуации. 

Г-н Георги Чобанов обясни, че е дадена спешна мярка за пряко възлагане на автобусни 

превози до приключване на новата процедура за възлагане. 

Г-н Венцислав Маринов взе отношение, като поясни, че в момента на получаване на сигнала 

е извършена проверка по случая. Констатирано е неспазване на чл. 16, ал. 6 от Наредба 2 от 15 

март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси. Г-н Венцислав Маринов уточни, че след 

констатацията е проведен разговор с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и 

с Община Тутракан, като и двете страни са заявили готовност проблемът да бъде отстранен. 

Г-н Георги Чобанов поясни, че са предприети необходимите действия за разрешаване на 

проблема. 
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Г-н Венцислав Маринов попита дали има други въпроси, които да бъдат обсъдени. 

Г-жа Златка Питакова помоли да постави въпрос за разглеждане. 

Г-н Венцислав Маринов даде думата на г-жа Златка Питакова. 

Г-жа Златка Питакова запозна присъстващите, че със заповед на Кмета на Община 

Силистра, временно е затворен за движение бул. „Седми Септември“. Г-жа Златка Питакова 

помоли автобусите на фирма „Хари-3“, които изпълняват линиите Силистра – Алфатар – 

Силистра и Силистра – Алфатар – Чуковец – Силистра да се придвижват до и от спирка 

„Антон Иванов“ по бул. „Македония“. Като основни мотиви, Г-жа Златка Питакова посочи, 

че учениците, използващи тези автобуси, не познават добре град Силистра и за да не 

закъсняват за учебни занятия и за да стигнат обратно навреме за автобус, се налага да 

използват таксиметров превоз, за който са нужни поне по шест лева на ден. Г-жа Златка 

Питакова уточни, че всички останали пътуващи също са от квартала на спирка „Антон 

Иванов“. 

Г-н Ивелин Чолаков се извини за създаденото неудобство и помоли за разбиране, като 

уточни, че Временната организация и безопасност на движението е въведена поради 

извършване на строително-монтажни работи, в съответствие с проект, съгласуван от 

компетентните органи по Закона за движението по пътищата. Г-н Ивелин Чолаков добави, че 

движението на всички товарни автомобили, пътуващи в посока към и от ГКПП – Силистра се 

осъществява по бул. „Македония“ и ако се натовари допълнително се създава предпоставка за 

възникване на пътно-транспортни произшествия. 

Г-жа Златка Питакова възрази, като подчерта, че трафикът няма да се натовари значително, 

ако бъде уважена нейната молба. Също така добави, че автобусите за с. Ветрен, с. П. 

Иширково и с. Бабук тръгват от спирка „Антон Иванов“ и счита този факт за дискриминация. 

Г-н Радостин Върбанов се обърна към присъстващите, като обясни че законовите процедури 

са спазени, като в случая целта е автобусите да излизат от града по най-бързия начин и да се 

избегнат задръствания и пътно-транспортни произшествия. Г-н Радостин Върбанов добави, 

че временната организация ще продължи най-късно до 13.11.2014 г. 

 

Г-н Венцислав Маринов попита дали има други въпроси, които да бъдат обсъдени. 

Г-жа Йорданка Узунска припомни на присъстващите, че зимният сезон наближава и пътната 

маркировка трябва да се бъде сложена. 

Г-жа Мая Хараланова добави, че пътните настилки в някои общини се нуждаят от ремонт и 

поддръжка. 

Г-н Венцислав Маринов попита дали има други въпроси, които да бъдат обсъдени. 
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Такива нямаше. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Венцислав Маринов закри заседанието. 
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