РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

П Р О Т О К О Л № 1/13.02.2019 Г.
от
заседание на Областната комисия по транспорт
Днес, 13 февруари 2019г. от 14.00 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. Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник;
2. Диана Кирилова – Старши експерт „Регионално развитие” в Областна
администрация Перник;
3. Елена Иванова – Главен юрисконсулт в областна администрация Перник;
4. Васил Станимиров – Кмет на община Ковачевци;
5. Димитър Димитров – зам.кмет на община Радомир;
6. Димитър Боянов – зам. кмет на община Земен;
7. Марин Първанов –ст. специалист УК и ОМП в община Трън;
8. Марио Алексов – инспектор „Организация на движението“ в община Перник;
9. Кирил Запрев – Представител на ОО „АА“ – Перник;
10. Даниел Неделков – Представител на Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“;
11. Магдалена Милтенова – Представител на сдружение „БССИТ“
12. Илиан Илиев – Главен експерт в отдел „ИРД“ и ОМП в ОПУ – Перник.
Заседанието бе открито от г-н Иво Иванов. Той приветства присъстващите с
добре дошли

и

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.
Г-н Иванов попита членовете има 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. №
08-00-33/25.01.2019г. с предложения за промени по автобусна линия
Автогара Перник – Ковачевци от Областната транспортна схема.
2. Други.
По точка 1 от дневния ред г-н Иванов даде думата на г-н Станимиров – кмет на
община Ковачевци да представи мотивите за исканите от негова страна промени.
Г-н Станимиров изрази благодарност към г-жа Ирена Соколова и инж. Кирил Заправ
за оказаното им съдействие за това че за кратък период от време е станало
организирането и лицензирането на общинското предприятие. Г-н Станимиров
обясни, че след като са започнали да изпълняват разписанията е станало ясно каква
е необходимостта на пътуващите и поради това са предложили за разглеждане нови
маршрутни разписания. Поради това той предлага да отпаднат населените места
Лобош, Калище и Егълница и да се променият часовете на тръгване и пристигане,
както и обедния курс от сезонен да стане целогодишен.
Г- н Иванов благодари на г-н Станимиров за изложените мотиви и предложи ако
няма

въпроси

по

изложените

мотиви

да

се

пристъпи

към

гласуване

на

предложенията.
Въпроси нямаше и предложенията бяха гласувани поотделно, както следва:
1. По автобусната линия Автогара Перник- Ковачевци маршрутното разписание с
час на тръгване от Ковачевци 06.50 и час на връщане от Автогара Перник в 08.20
часа да отпадне, като на негово място се предлага следния вариант за сутрешен
курс – Час на тръгване с. Ковачевци – 06.40 и час на връщане от автогара
Перник 08.00. Предлага се да отпаднат спирките по маршрута – Лобош, Калище
,Егълница.
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 12; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0
РЕШЕНИЕ № 1
Да се изпълнява маршрутно разписание с час на тръгване от с.
Ковачевци –06.40 часа и час на връщане от автогара Перник 08.00 часа
2. За автобусната линия Автогара Перник- Ковачевци маршрутното разписание с
час на тръгване от Ковачевци 11.10ч и час на връщане от Автогара Перник в
12.40 ч. да отпадне, като на негово място се предлага следния вариант: – Час на
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тръгване с. Ковачевци – 11.35ч. и час на връщане от автогара Перник 14.00ч..
Предлага се да отпаднат спирките по маршрута – Лобош, Калище ,Егълница и
разписанието от сезонно да стане целогодишно.
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 12; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0
РЕШЕНИЕ № 2
Да се изпълнява целогодишно маршрутно разписание с час на
тръгване от с. Ковачевци – 11.35ч. и час на връщане от автогара Перник
14.00 ч.

3. По линията Автогара Перник – Ковачевци маршрутното разписание с час на
тръгване от Ковачевци 16.10 ч и час на връщане от Автогара Перник в 17.40 часа
да отпадне, като на негово място се предлага следния вариант: – Час на тръгване
с. Ковачевци – 16.20 и час на връщане от автогара Перник 18.00. Предлага се да
отпаднат спирките по маршрута – Лобош, Калище ,Егълница. Маршрутното
разписание да се изпълнява до с. Чепино.
Комисията взе следното решение със „ЗА“- 12; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

РЕШЕНИЕ № 3
Да се изпълнява маршрутно разписание с час на тръгване от с.
Ковачевци –16.20 ч. и час на връщане от автогара Перник 18.00 ч.
Същото да се изпълнява до с. Чепино.
По точка втора Г-н Иванов попита членовете за някакви въпроси и коментари,
поради липса на изказвания от страна на членовете им благодари, и закри
заседанието.

Изготвил:
Диана Кирилова
Секретар
на ОКТ
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