Вътр. № 1-100-6 / 31.05.2017 г.

УТВЪРДИЛ:

/П/

СТОЯН БОНЕВ
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
ПО ТРАНСПОРТ
И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ПРОТОКОЛ
№ 30
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Днес, 30 май 2017 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-н Стоян Бонев направи проверка на кворума. Присъстват 15 от членовете на Областната
комисия по транспорт или техни надлежно упълномощени представители. При наличието на
кворум г-н Стоян Бонев откри заседанието.
Г-н Стоян Бонев предложи за гласуване следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-100/02.02.2017 г. за
преминаване на МР № СС-01-002, МР № СС-01-003, МР СС-01-004 и МР № СС-01-005 от
квотата на Община Силистра към квотата на Община Ситово.
2. Проблеми, свързани с транспортното обслужване на населението.
3. Разглеждане на писмо с вх. № 1-440/11.05.2017 г. на Областен управител на област
Плевен.
4. Други

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 дневния ред.

по точка 1
Г-н Стоян Бонев даде думата на инж. Ивелин Чолаков, представител на Община Силистра.
Инж. Ивелин Чолаков заяви, че Община Силистра поддържа направеното предложение за
преминаване на МР № СС-01-002, МР № СС-01-003, МР СС-01-004 и МР № СС-01-005 от
квотата на Община Силистра към квотата на Община Ситово. Инж. Ивелин Чолаков поясни,
че предложението е направено поради две причини – първо, че маршрутните разписания
обслужват предимно населени места в Община Ситово и второ, Община Силистра среща
трудности при намирането на превозвач, който да обслужва линиите.
Г-жа Мария Илиева поясни, че ще бъде необходимо прилагане на спешна мярка за
възлагането на съответните маршрутни разписания.
Д-р инж. Евгени Аврамов заяви, че ще трябва да се действа бързо, така като договорите за
превоз изтичат на 31 май.
Г-н Стоян Бонев заяви, че Областният управител има готовност да окаже съдействие и
покани присъстващите да гласуват предложената промяна в Областната транспортна схема.

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 предложението за промяна в Областната транспортна схема, като МР № СС-01-002,
МР № СС-01-003, МР СС-01-004 и МР № СС-01-005 преминават от квотата на Община
Силистра към квотата на Община Ситово.

по точка 2
Г-н Стоян Бонев даде думата на г-н Валентин Проданов, представител на Община
Главиница.
Г-н Валентин Проданов заяви, че проблемите, свързани с транспортното обслужване на
населението в Община Главиница са комплексни, като най-големият е липса на превозвачи,
желаещи да обслужват линиите. Г-н Валентин Проданов уточни, че към момента Община
Главиница е в процес на обновяване на общинската си транспортна схема, за да бъдат
обезпечени с транспорт повече населени места.
Г-н Стоян Бонев даде думата на г-жа Айсел Юмер, представител на Община Дулово.
Г-жа Айсел Юмер заяви, че към момента Община Дулово не среща проблеми с
транспортното обезпечаване на населението.
Д-р инж. Евгени Аврамов възрази, като уточни, че има проблем, свързан с Автогара Дулово.
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Г-жа Айсел Юмер уточни, че автогарата е частна собственост.
Д-р инж. Евгени Аврамов заяви, че следва да бъде направена процедура, за да бъдат
изнесени автобусите извън автогарата, докато тече процесът по СМР на обекта, като за целта
трябва да бъде намерено подходящо място.
Г-жа Мая Хараланова попита каква ще бъде процедурата за превозвачите, които използват
автогарата.
Д-р инж. Евгени Аврамов поясни, че казусът е много сложен. Д-р инж. Евгени Аврамов
поясни, че Автогара Дулово трябва да се обяви за автоспирка и да се преработят маршрутните
разписания, за да не влизат автобуси. Д-р инж. Евгени Аврамов поясни, че СМР на обекта
следва да приключи за около три месеца и че казусът е представен на ръководството на
Изпълнителната агенция за становище.
Г-н Стоян Бонев заяви, че Община Дулово следва да излезе с решение по въпроса, като
уведоми Областния управител и Областен отдел „Автомобилна администрация“.
Г-н Стоян Бонев даде думата на г-жа Валентина Токушева, представител на Община
Кайнарджа.
Г-жа Валентина Токушева заяви, че има населени места в общината, които са без транспорт,
като основен проблем е, че линиите са нерентабилни.
Г-н Стелиян Николов заяви, че в Община Алфатар има проблем с провеждането на
процедури за възлагане. Г-н Стелиян Николов заяви, че се наблюдава тенденция по общини да
се иска прилагане на спешни мерки без да бъдат провеждани процедури за възлагане. Г-н
Стелиян Николов заяви, че по този начин се насърчава незаконния превоз, като даде пример с
курсове от квотата на Община Алфатар, които не се изпълняват, поради което редовно
пътуващите молят таксиметровите превозвачи за съдействие и за отстъпки от цената на
превоза. Г-н Стелиян Николов заяви, че когато цената на превоза се окаже непосилна за
пътуващите, те използват нерегламентиран превоз. Г-н Стелиян Николов заяви, че
процедурите за възлагане трябва да бъдат провеждани навреме и да се избягва прилагането на
спешни мерки.
Д-р инж. Евгени Аврамов заяви, че прилагането на спешна мярка трябва да бъде обвързано с
провеждане на процедура за възлагане. Д-р инж. Евгени Аврамов заяви, че експертите по
общини следва да засилят контрола върху изпълнението на линиите. Д-р инж. Евгени Аврамов
даде пример с Община Силистра, където има създаден екип, който постоянно прави проверки.
Д-р инж. Евгени Аврамов заяви, че ресурсът в КАТ и ДАИ е ограничен и общинските
администрации трябва да извършват контрол, за да бъдат разрешавани проблемите. Д-р инж.
Евгени Аврамов предложи Областният управител да проведе среща с кметовете в област
Силистра, за да бъде обсъден въпросът и да се създадат работни групи за решаване на
проблема.
Г-н Стелиян Николов заяви, че проблемът трябва да бъде разрешен на национално ниво.
Г-н Стоян Бонев заяви, че проблемът ще бъде представен на Областния управител и даде
думата на г-жа Мария Илиева, представител на община Ситово.
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Г-жа Мария Илиева заяви, че към момента нямат проблеми, свързани с транспортно
обслужване на населението.
Г-н Стоян Бонев даде думата на г-н Георги Чобанов, представител на Община Тутракан.
Г-н Георги Чобанов заяви, че Община Тутракан няма проблеми с транспортно обезпечаване
на населението.
Г-жа Мая Хараланова попита как Община Тутракан осъществява контрол по изпълнение на
автобусните превози като възложител. Г-жа Мая Хараланова поясни, че линията за Главиница
не се изпълнява, а се предоставят справки че линията се изпълнява и се изплащат целеви
средства.
Г-н Георги Чобанов заяви, че линията се изпълнява и че в Община Тутракан няма постъпили
оплаквания.
Г-жа Мая Хараланова заяви, че не е необходимо да има оплаквания, за да бъдат извършвани
насрещни проверки от общините, като даде пример със съвместните проверки на Община
Силистра и ДАИ.
Г-н Стелиян Николов заяви, че представителите на общините не са компетентни по въпроса
и че Областният управител следва да направи среща с кметовете, за да се засили контролът.
Г-н Стоян Бонев заяви, че проблемът ще бъде представен на Областния управител и даде
думата на инж. Ивелин Чолаков.
Инж. Ивелин Чолаков заяви, че е подготвил предложения за изменения в нормативната
уредба, които да бъдат представени пред законодателните органи.
Д-р инж. Евгени Аврамов заяви, че също има предложения, които ще доведат до
разрешаването на проблеми, свързани с транспортното обслужване на населението.
Г-н Стоян Бонев предложи на комисията да приеме решение всички членове на Областната
комисия по транспорт писмено да опишат проблемите, които срещат с транспортното
обезпечаване на населението, за да бъдат анализирани на следващо заседание и да отправят
своите предложения за изменение в нормативната уредба, които да бъдат сведени до
вниманието на съответните органи.

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:
В срок до 1 юли 2017 г. членовете на Областната комисия по транспорт да подготвят и
изпратят на Областния управител на област Силистра своите предложения за изменения
в нормативната уредба, причините, които ги налагат и да опишат проблемите, които
срещат при транспортно обезпечаване на населението.
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по точка 3

Г-н Стоян Бонев даде думата на д-р инж. Евгени Аврамов.
Д-р инж. Евгени Аврамов заяви, че от писмото на Областния управител на област Плевен
става ясно, че обществения превоз на пътници подлежи на контрол единствено от страна на
ДАИ. Д-р инж. Евгени Аврамов поясни, че контролът се извършва също така и от МВР. Д-р
инж. Евгени Аврамов поясни, че работи добре съвместно с КАТ, но досега няма
постановления срещу нерегламентирания таксиметров превоз.
Г-жа Веселина Милушева поясни, че МВР не разполага с необходимия ресурс да упражнява
своите правомощия и че са необходими изменения в наказателния кодекс.
Г-н Стоян Бонев покани присъстващите да гласуват относно искането за подкрепа на
Областния управител на област Плевен.

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:
Подкрепя инициативата за законодателни промени в Закона за автомобилните превози и
Закона за движение по пътищата, описани в писмо с вх. № 1-440/11.05.2017 г. на
Областен управител на област Плевен.

по точка 4

Г-н Стоян Бонев попита дали има други въпроси, които да бъдат обсъдени.
Такива нямаше.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Стоян Бонев закри заседанието.

ПРИСЪСТВАХА:
1.
2.
3.
4.

Стоян Бонев – зам. областен управител на област Силистра и зам. председател на ОКТ;
Валентин Проданов – старши специалист „РЛРКТТА“ в Община Главиница;
Георги Чобанов – гл. експерт ИДЛ в Община Тутракан;
д-р инж. Евгени Аврамов – директор ОО „Автомобилна администрация“;
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5. инж. Димитър Велчев – член на УС на КАПБ;
6. инж. Ивелин Чолаков – гл. експерт „ТДРР“ в Община Силистра;
7. Денка Михайлова – зам. Кмет на Община Силистра;
8. Стелиян Николов – Председател на БКТВП – клон Силистра;
9. Николай Николов – н-к сектор „Пътна полиция“, ОД на МВР Силистра;
10. Мая Хараланова – представител на НСПАБ;
11. Айсел Феим – гл. специалист „ТТТУ“ в Община Дулово;
12. Мария Илиева – зам. кмет на Община Ситово;
13. Валентина Токушева – зам. кмет на Община Кайнарджа;
14. Веселина Милушева – прокурор в Районна прокуратура Силистра;
15. Маргарита Бочева-Костадинова – старши юрисконсулт в Областна администрация
Силистра;
16. инж. Юлиян Харизанов – гл. специалист, отдел „ИРД“ в ОПУ Силистра;
17. Николай Петров – старши експерт в Областна администрация Силистра и секретар на
Областната комисия по транспорт.

Протоколчик: Николай Петров, секретар на Областната комисия по транспорт

/П/
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