РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИРЕНА СОКОЛОВА /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

П Р О Т О К О Л № 2/28.11.2018 Г.
от
заседание на Областната комисия по транспорт
Днес, 28 ноември 2018г. от 10.30 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:
Председател: Ирена Соколова – Областен управител на област Перник
Секретар: Диана Кирилова – Старши експерт „Регионално развитие” в Областна
администрация Перник.
Членове:
1. Димитър Димитров – зам.кмет на община Радомир;
2. Иван Бъчваров – зам. кмет на община Брезник;
3. Васил Станимиров – кмет на община Ковачевци;
4. Марин Първанов –ст. специалист УК и ОМП в община Трън;
5. Марио Алексов – инспектор „Организация на движението“ в община Перник;
6. Христо Крумов – началник на ОО „АА“ – Перник;
7. Магдалена Милтенова – Представител на сдружение „БССИТ“
8. Елена Иванова – ИД директор на дирекция АКРРДС и главен юрисконсулт в
областна администрация Перник;
9. Илиан Илиев – Главен експерт в отдел „ИРД“ и ОМП в ОПУ – Перник.
10. Васил Васев – Представител на Национална транспортна камара.
На заседанието присъства и : Цветана Пиралкова – Главен секретар на Областна
администрация- Перник.
Заседанието бе открито от г-жа Ирена Соколова. Тя приветства присъстващите с
добре дошли

и

обяви, 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. Г-жа Соколова
обясни още, че мотива който е изложен е запазване на транспортното обслужване на
населението с обществен транспорт.
Председателя на комисията попита има ли предложения за допълнителна точка в
дневния ред.
Предложения нямаше и предварително предложеният дневния ред бе приет
единодушно, както следва:
1. Разглеждане на постъпило писмо от кмета на община Ковачевци с Вх. №
08-05-37/18.10.2018г. с предложения за промени по автобусна линия
Автогара Перник – Ковачевци от Областната транспортна схема.
2. Други.
По точка 1 от дневния ред г-жа Соколова даде думата на г-н Станимиров – кмет на
община Ковачевци да представи причините довели до исканата от тяхна страна
промени.
Г-н Станимиров обясни на членовете на комисията, че от 1 януари 2019г. фирмата
изпълняваща към момента обществен превоз на пътници по автобусната линия се
отказва, тъй като линията е нерентабилна. В тази връзка община Ковачевци е
закупила автобус и от началота на следващата година Общинското предприятие ще
изпълнява тази услуга, за да не бъде прекъснато транспортното обслужване на
населението.
Г-жа Соколова благодари на г-н Станимиров за представената информация и попита
дали има въпроси по нея.
Въпроси нямаше и г-жа Соколова предложи да се пристъпи към гласуване на
предложенията поотделно, както следва:
1. За автобусната линия Автогара Перник- Ковачевци, маршрутното разписание с
час на тръгване от автогара Перник 7.15ч и час на връщане от Ковачевци в 8.30
часа да отпадне/закрие/, като на негово място се предлага следния вариант за
сутрешен курс – Час на тръгване с. Ковачевци – 6.50 и час на връщане от
автогара Перник 8.20 , като са добавени и нови спирки по маршрута – Лобош,
Калище ,Егълница.
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 10; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0
РЕШЕНИЕ № 1
От 1 януари 2019 г. закрива маршрутно разписание с час на тръгване от
автогара Перник 7.15ч и час на връщане от Ковачевци в 8.30 часа, на
негово място влиза в сила маршрутно разписание с час на тръгване от с.
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Ковачевци – 6.50 и час на връщане от автогара Перник 8.20 , като в него
се добавят спирки по маршрута – Лобош, Калище ,Егълница.
2. За автобусната линия Автогара Перник- Ковачевци маршрутното разписание с
час на тръгване от автогара Перник 12.30ч и час на връщане от Ковачевци в
13.40 часа да отпадне/закрие/, като на негово място се предлага следния
вариант – Час на тръгване с. Ковачевци – 11.10 и час на връщане от автогара
Перник 12.40 и са

добавени нови спирки по маршрута – Лобош, Калище

,Егълница. Предлага се разписанието да бъде сезонно и да се изпълнява от 15
април до 30 септември.
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 10; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0
РЕШЕНИЕ № 2
От 1 януари 2019 г. закрива маршрутно разписание с час на тръгване
от автогара Перник 12.30 и час на връщане от Ковачевци в 13.40 часа, на
негово място влиза в сила маршрутно разписание с час на тръгване с.
Ковачевци – 11.10 и час на връщане от автогара Перник 12.40, като в
него се добавят спирки по маршрута – Лобош, Калище ,Егълница. Същото
ще се изпълнява сезонно от 15 април до 30 септември.
3. За линията Автогара Перник – Ковачевци маршрутното разписание с час на
тръгване от автогара Перник 16.00 ч и час на връщане от Ковачевци в 17.10 часа
да отпадне/ закрие/, като на негово място се предлага следния вариант: – Час на
тръгване с. Ковачевци – 16.10 и час на връщане от автогара Перник 17.40 и са
добавени нови спирки по маршрута – Лобош, Калище ,Егълница.
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 10; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0
РЕШЕНИЕ № 3
От 1 януари 2019 г. закрива маршрутно разписание с час на тръгване от
автогара Перник 16.00 и час на връщане от Ковачевци в 17.10 часа на
негово място влиза в сила маршрутно разписание с час на тръгване с.
Ковачевци – 16.10 и час на връщане от автогара Перник 17.40, като в него
се добавят спирки по маршрута – Лобош, Калище ,Егълница.
4. По линията Автогара Перник – Ковачевци, маршрутното разписание за празнични
и почивни дни на 9.00 часа от Автогара Перник и час на връщане от Ковачевци
на 10.10 часа да бъде закрит.
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 10; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0
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РЕШЕНИЕ № 4
Дава съгласие за закриване на маршрутното разписание на 09.00 от
Автогара Перник и час на връщане на 10.10 от Ковачевци
5. По линията Автогара Перник – Ковачевци, сезонното маршрутното разписание
18.00 часа от Автогара Перник да бъде закрит.
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 10; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0
РЕШЕНИЕ № 5
Дава съгласие за закриване на сезонното маршрутното разписание
на 18.00 часа
По точка втора - Други .
Г-жа Соколова попита има ли въпроси и предложения в точка други.
Г-жа Милтенова взе думата и запозна присъстващите, че е налице проблем за
автобусната линия Перник

Дрен, тъй като линията е нерентабилна поради

малкият брой пътници. Тя предложи да се направи комисия от общината
възложител за удостояване на пътникопотока.
Г-жа Соколова предложи, ако се докаже че няма достатъчно брой пътници
общината възложител да направи предложения за промени и да я предложи за
разглеждане на Областна транспортна комисия. Нямаше желаещи за изказвания.
Г-жа Милтенова

обясни също, че по линията София – Кладница има курсове,

които се нерентабилни и противроречът на изискванията на Наредба 2 и
предложи да се изпрати писмо до Столична община с което да ги уведомим за не
отговарят

на

изискванията и

да бъдат

предложени

и

от

двете

общини

възложители – община Перник и Столична за закриване сезонните курсове.
Г-жа Соколова обясни на г-жа Милтенова, че следва да изпрати мотивирано
писмено предложение за промени.
Г-жа Соколова обясни на членовете на комисията и се обърна към представителя
на община Брезник, че е в приемния и ден е постъпило оплакване, че автобуса
по линията Перник – Ноевци на 22.30часа не се изпълнява, или се изпълнява
след предварително заявяване. Г-жа Соколова помоли г-н Бъчваров да бъде
извършена проверка по случая.
Г-н Бъчваров заяви, че поема ангажимент да се извърши проверка и да проведе
разговор с превозвача.
Г-жа Соколова благодари на г-н Бъчваров и каза, че има още едно предложение,
което се отнася до поставянето на информационни табели за маршрутните
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разписания по спирките в областта. Тя призова представителите на общините да
помислят, как съвместно с превозвачите да поставят разписанията на автобусите
по спирките.
След изчерпване на дневния ред, г-жа Соколова изказа специални благодарности
към присъстващите за ползотворната работа и закри заседанието.

Изготвил: /П/
Диана Кирилова
Секретар
на ОКТ
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