РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

П Р О Т О К О Л № 1/23.07.2020 Г.
от
заседание на Областната комисия по транспорт
Днес, 23 юли 2020г. от 11.30 часа в заседателна зала « Струма», находяща се
на партерния етаж на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на
Областната комисия по транспорт, на която присъстваха:
1. Инж. Емил Костадинов – Областен управител на област Перник;
2. Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник;
3. Диана

Кирилова

–

Главен

експерт

„Регионално

развитие”

в

Областна

администрация Перник;
4. Елена Иванова – Главен юрисконсулт в Областна администрация Перник;
5. Иво Симеонов – Зам.кмет на община Ковачевци;
6. Димитър Димитров – зам.кмет на община Радомир;
7. Иван Бъчваров – Зам. кмет на община Брезник;
8. Марин Първанов –ст. специалист УК и ОМП в община Трън;
9. Марио Алексов – инспектор „Организация на движението“ в община Перник;
10. Людмил Петров - Представител на ОО „АА“ – Перник;
11. Магдалена Милтенова – Представител на сдружение „БССИТ“
Заседанието
присъстващите с

бе

открито

добре дошли

от
и

инж.

Емил

Костадинов.

Той

приветства

обясни, че днешното заседанието се свиква по

повод постъпило писмо от кмета на община Ковачевци с предложения за промени по
автобусна линия Автогара Перник- Ковачевци от Областната транспортна схема.
Инж. Костадинов попита присъстващите има ли предложения за допълнителна точка
в дневния ред.
Предложения нямаше и предварително предложеният дневния
единодушно, както следва:

ред бе приет

1. Разглеждане на постъпило писмо от кмета на община Ковачевци с Вх. №
08-00-300/10.07.2020г. с предложения за промени по автобусна линия
Автогара Перник – Ковачевци от Областната транспортна схема.
2. Други.
По точка 1 от дневния ред инж. Костадинов даде думата на г-н Симеонов – зам.
кмет на община Ковачевци, да представи мотивите за исканите от страна на община
Ковачевци промени.
Г-н Симеонов благодари на инж. Костадинов и обясни, че са извършили анализ на
приходите от дейността по време на пандемията и са установили намаляване на
пътникопотока особено през съботно, неделни и празнични дни. Той обясни, че в
тази връзка искат отпадане на обедният курс през почивни дни, както и изместване
на сутрешния курс през събота, неделя и празнични дни с 1 час по-късно.
Г-н Алексов обясни, че тази промяна, за събота и неделя на сутрешният курс се
засича със курс от съществуваща линия Перник – Лесковец – Планиница, която
тръгва на 9.10 часа от автогара Перник. Той добави, че линията е губеща и трябва
да има отстояние, което е изискване по Наредба № 2.
Г-н Симеонов предложи в такъв случай да бъде изместен курса с 30 минути и да
тръгва вместо в 9.00 часа от автогара Перник, в 8.30 часа.
Инж. Костадинов попита има ли някой друго предложение или забележки по
предложението на г-н Симеонов.
Нямаше предложения и инж. Костадинов предложи да пристъпим към гласуване на
следният вариант за маршрутно разписание:
1. За автобусната линия Автогара Перник- Ковачевци сутрешният курс през събота,
неделя и празнични дни да се изпълнява с час на тръгване от Ковачевци 07.10
часа и час на връщане от Автогара Перник в 08.30 часа
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 10; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0
РЕШЕНИЕ № 1
През съботно, неделни и празнични дни сутрешният курс да се изпълнява
по маршрутно разписание с час на тръгване от с. Ковачевци –07.10 часа и
час на връщане от

автогара Перник 08.30 часа. През делнични дни да се

изпълнява по маршрутно разписание с час на тръгване от с. Ковачевци 6.40
и час на връщане от Автогара Перник на 08.00 часа.
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2. За автобусната линия Автогара Перник- Ковачевци маршрутното разписание с
час на тръгване от с. Ковачевци

на 11.35ч. и час на връщане от автогара

Перник 14.00ч. да се изпълнява само в делнични дни, без събота, неделя и
празнични дни.
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 10; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0
РЕШЕНИЕ № 2
Маршрутно разписание с час на тръгване от с. Ковачевци на 11.35 и
час на връщане от автогара Перник на 14.00 часа да се изпълнява само в
делнични дни, без събота, неделя и празнични дни.

По точка втора

Инж. Костадинов даде думата на членовете на комисията за

въпроси и коментари.
Думата взе г-жа Милтенова, която отново постави въпроса за сезонните
разписания по автобусна линия Кладница – София. За същите на предишно
заседание на комисията, се взе решение да се предложат за закриване.
Г-жа Милтенова обясни че няма още решение по казуса.
Инж. Костадинов обясни че ще се провери до къде е стигнала процедурата по
закриване и ще уведомим община Перник.
Г-н Бъчваров повдигна въпрос за линията София – Брезник през Бабица, която от
една година не се изпълнява от фирмата превозвач. Като възлагането е от страна на
Столична община. Г-н Бъчваров заяви, че община Брезник имат интерес да я
възлагат.
Г-жа Кирилова обясни, че като вариант е Столична община да прехвърли квотата
към община Брезник.
Инж. Костадинов пое ангажимент да изпратим писмо за прехвърляне на квотата
след като община Брезник ни уведоми официално.
Инж. Костадинов повдигна въпрос за автобусната линия Перник – Радомир за
която има няколко жалби.
И двете общини поеха ангажимент да извършат проверка. От община Радомир
поеха ангажимент да възстановят всички курсове след като са били съкратени във
връзка с епидемологичната обстановка.
Г-н Петров обясни че, областен отдел „автомобилна администрация“ също ще
извършат проверка за редовно изпълнение на курсовете Перник – Радомир и
обратно.
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Г-жа Милтенова взе думата, за да обясни че линията Перник – Дрен от
Областната транспортна схема

е губеща и смята, че трябва да бъде съкратена на

два-три пъти седмично.
Инж. Костадинов обясни, че трябва да го обсъдят с община Перник и да бъде
предложено за промяна в Областна администрация – Перник.
След проведената дискусия инж. Костадинов благодари на присъстващите и
закри заседанието.
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