
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 23 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

 ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

 

 

Днес, 19 декември 2013 г. в 11.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация 

Силистра се проведе заседание на Областната комисия по транспорт. За заседанието бяха 

изпратени покани с дневния ред до всички членове на комисията. 

Г-жа Джанан Халил направи проверка на кворума. Присъстват 13 от членовете на 

Областна комисия по транспорт. При наличието на кворум г-жа Джанан Халил откри 

заседанието.  

Г-жа Джанан Халил предложи за гласуване следния дневен ред: 

 

1. Доклад от общините за изпълнение на решение на Областната комисия по транспорт от 

12.11.2013 г. (протокол №22), за актуализиране на Републиканската транспортна схема; 

2. Други 

 

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

на основание чл.19 от правилника на ПКТ / необходимо мнозинство ½ от 

присъстващите/, комисията 

РЕШИ: 

 

Приема дневния ред. 

 

по т.1  

Г-жа Джанан Халил даде думата на г-н Ивелин Чолаков, представител на община Силистра. 

 

Г-н Ивелин Чолаков докладва, че съгласно решение на Областната комисия по транспорт от 

12.11.2013 г. (протокол №22), за актуализиране на Републиканската транспортна схема, 

община Силистра е изпратила писма до всички превозвачи, обслужващи маршрутни 



 

 

 

 

разписания на линии от Републиканската транспортна схема от квотата на община Силистра, 

давайки им срок до 12 декември 2013 година да внесат своите предложения за актуализиране 

на РТС. Съгласно получените предложения, община Силистра подготвя проекти за изменение 

на следните маршрутни разписания: 

19301 на автобусна линия Варна – Силистра 

В посока Варна – Силистра, изменението ще се състои в удължаване престоя на АГ Добрич от 

9 минути на 15 минути. 

В посока Силистра – Варна, изменението ще се състои в удължаване престоя на АГ Тервел от 

10 минути на 14 минути. 

19105 на автобусна линия Варна – Силистра 

Изменението ще се състои в промяна часа на тръгване от град Варна от 15,00 часа на 16,00 

часа. 

 

Г-н Ивелин Чолаков поясни че са получени и предложения за актуализиране на 

маршрутните разписания на автобусни линии от Областната транспортна схема. Съгласно тях, 

община Силистра подготвя проекти за следните маршрутни разписания: 

СС-01-28 на автобусна линия Силистра – Любен 

Спирка „Янко Тодоров“ и спирка „ДАП“ са включени в маршрутното разписание. 

СС-01-29 на автобусна линия Силистра - Любен 

Спирка „Янко Тодоров“ и спирка „ДАП“ са включени в маршрутното разписание. 

СС-01-015/1 на автобусна линия Силистра - Добротица 

Спирка „Янко Тодоров“ и спирка „ДАП“ са включени в маршрутното разписание. 

СС-01-015/2 на автобусна линия Силистра – Добротица 

Спирка „Янко Тодоров“ и спирка „ДАП“ са включени в маршрутното разписание. 

СС-01-013 на автобусна линия Силистра – Алфатар – Чуковец 

Спирка „Сан Стефано“ и спирка „Янко Тодоров“ са включени в маршрутното разписание. 

Спирка „Горско стопанство“ е изключена от маршрутното разписание. 

СС-01-014 на автобусна линия Силистра – Алфатар – Чуковец 

Спирка „Сан Стефано“ и спирка „Янко Тодоров“ са включени в маршрутното разписание. 

Спирка „Горско стопанство“ е изключена от маршрутното разписание. 

 

Г-н Ивелин Чолаков поясни, че когато приключат съответните процедури, мотивирани 

предложения ще бъдат внесени за разглеждане на заседание на Областната комисия по 

транспорт. 

 



 

 

 

 

Г-жа Джанан Халил даде думата на представители на община Дулово, община Тутракан, 

община Главиница, община Ситово, община Алфатар и община Кайнарджа. Те докладваха, че 

нямат предложения за актуализиране на маршрутни разписания по автобусни линии от 

Републиканската транспортна схема. 

по т.2 

Г-жа Джанан Халил попита дали има въпроси, които да бъдат разгледани в точката. 

 

Г-жа Мая Хараланова попита какви са резултатите от проверката на ДАИ по жалба, 

разгледана на заседание на ОКТ от 12.11.2013 г. (протокол 22) и защо не е спазен 14-дневния 

срок, в който ДАИ поеха ангажимент да достигнат до решение на проблема и да информират 

всички членове на Областната комисия по транспорт. 

 

Г-жа Джанан Халил поясни, че поради структурни промени в ДАИ се е получило забавяне, 

но се работи по жалбата. 

 

Г-жа Джанан Халил попита дали има други въпроси, които да бъдат разгледани. 

Такива не бяха поставени. 

 

Г-жа Джанан Халил закри заседанието. 

 

ПРИСЪСТВАХА: 

 

1. Джанан Халил – зам. Областен управител на област Силистра, зам. председател на 

комисията; 

2. Инж. Ивелин Едуард Чолаков – гл. експерт „ТДРР“; 

3. Айсел Юмер Феим – гл. специалист „ТТТУ“ – община Дулово; 

4. Георги Петров Чобанов – гл. експерт „ИДЛ“ – община Дулово; 

5. Драгомир Иванов – зам. кмет на община Ситово; 

6. Инж. Йордан Костадинов Йорданов – община Алфатар; 

7. Наим Мюмюн Наим – секретар на община Главиница; 

8. Валентин Михайлов Иванов – ст. инспектор в дирекция „Морска администрация“ Русе, 

представителство Силистра; 

9. Живко Спасов – секретар на община Кайнарджа; 

10. Велин Иванов – ОПУ Силистра 

11. Мая Хараланова – НСАПБ 

12. Юлиян Караславов – ОД на МВР – Силистра 

13. Илия Господинов – РД „Автомобилна Администрация“ 

14. Маргарита Бочева – ст. юрисконсулт на Областна администрация Силистра 

15. Николай Петров – мл. експерт СППП – Областна администрация Силистра, секретар на 

комисията. 

 

 

ДЖАНАН ХАЛИЛ /п/ 

Заместник Областен управител на област Силистра и заместник председател на 

комисията 
 

Протоколчик: Николай Петров, секретар на комисията /п/ 
 
 

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 


