Вътр. №1-2135-8/06.01.2022 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

/п/

ЕЛИ ТОДОРОВА
Областен управител на област Силистра
и Председател на Областната комисия по транспорт

ПРОТОКОЛ
№37
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Във връзка с писмо с изх. №РД-04-464/02.12.2021 г. на Неждет Джевдет, Кмет на
Община Главиница и предвид епидемична обстановка в страната, в периода декември
2021 г. – януари 2022 г. се проведе неприсъствено заседание на Областната комисия по
транспорт на област Силистра при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на искане за промяна на МР №СС-04-008 от Областната
транспортна схема от квотата на Община Главиница.

С писмо с изх. №1-2135-1/14.12.2021 г. на Областен управител на област
Силистра са изпратени покани с дневния ред и необходимите материали до всички
членове на Комисията и е определена дата 29.12.2021 г. като краен срок за получаване
на становища по предложената промяна.
В горепосочения срок са получени следните становища:

- с писмо с вх. №1-2135-2/16.12.2021 г., инж. Петьо Василев, главен инспектор в
РЖИ – Горна Оряховица приема предложението на Община Главиница без забележки;
- с писмо с изх. №06-00-26-473#1/20.12.2021 г., инж. Севдалин Стоянов,
началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ отхвърля предложението
на Община Главиница поради неспазване на чл. 10, ал. 3 от Наредба №2/15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси;
- с писмо с изх. №12837#1/22.12.2021 г., д-р Юлиян Найденов, Кмет на Община
Силистра отхвърля предложението на Община Главиница поради неспазване на чл. 10,
ал. 3 и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси.
С писмо с изх. №1-2135-5/22.12.2021 г. на Областен управител на област
Силистра е поискано становище по забележките от Общинска администрация –
Главиница.
Становища от другите членове на Комисията не са постъпили в определения
срок, което, съгласно указанията в писмо с изх. №1-2135-1/14.12.2021 г. се счита като
приемане предложението на Община Главиница без забележки.
С писмо с изх. №РД-04-464-[3]/05.01.2022 г. Неждет Джевдет, Кмет на община
Главиница изразява становище, че забележките на Областен отдел „Автомобилна
администрация“ и Общинска администрация Силистра са неоснователни, понеже
предложеното изменение не попада под разпоредбите на чл. 6а, ал. 2 от Наредба
№2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
Секретарят на Комисията изразява становище, че текстовете на Наредба
№2/15.03.2002 г. следва да бъдат прецизирани, като отбелязва, че подобни
предложения са били отправяни многократно до компетентните органи и отправя
молба до Областен отдел „Автомобилна администрация“ да бъде направена справка на
какъв етап е процесът по изменение и допълнение

на горепосочения нормативен

документ.
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Във връзка с гореизложеното, с 2 гласа „ПРОТИВ“, 7 гласа „ЗА“ и 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, на основание чл. 15 от Правилата за работа на Областната
комисия по транспорт на област Силистра, Комисията
РЕШИ:
ПРИЕМА предложението за промяна на МР №СС-04-008 от Областната
транспортна схема от квотата на Община Главиница.

Протоколист: Николай Петров, секретар на Комисията

3

