ПРОТОКОЛ
от 21 март 2012 г.
Днес 21 март 2012 г. от 10:30 часа в зала № 101 на Областна
администрация гр. Ловеч се проведе заседание на комисията по чл.11, ал. 1 от
Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС. Заседанието беше ръководено от
председателя на комисията г-н Сашо Данков – зам. областен управител и
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на предложение за промяна в областната транспортна
схема / ОТС /.
2. Други – постъпили жалби в Областна администрация Ловеч.
По точка 1 от дневния ред г-н Карловски представи следните
предложения:
 Предложение от Община Априлци, вх. № РР-23-5/13.03.2012 г.:
Промяна на маршрутни разписания №№ 1101, 1102,1103, 1104 и 1105 по
линията Троян – Априлци - кв. Острец. Промяната се състои в:
Отпадането на маршрутно разписание № часътвете и дните в които
се изпълняват маршрутните разписания. Предложенията са направени
съгласно
изискванията
и
промени
са
съгласувани
със
заинтересованите общини Троян и Априлци.
След обсъждане на направените предложения комисията единодушно реши:
Предложенията на Община Априлци за промяна на маршрутните
разписания №№ 1101, 1102,1103, 1104 и 1105 по линията Троян – Априлци кв. Острец да бъдат представени на Областен управител на област Ловеч
за утвърждаване и отразяване на промените в ОТС.
 Предложение от Община Угърчин, вх. № РР-23-6/14.03.2012 г.:
Съгласно утвърдената областна транспортна схема за маршрутните разписания
№ 7104 и № 7105 по линията Ловеч – Угърчин и Угърчин – Дерманци № 7101
е обявен конкурс за възлагане, за който няма постъпили оферти. Поради тази
причина, изискват от областния управител разрешение за възлагане на
превозите по описаните линии без конкурс до провеждането на такъв.
След направеното представяне и обсъждане комисията единодушно реши:
Поради необходимостта от спешно осигуряване на превозвач за
маршрутните разписания № 7104 и № 7105 по линията Ловеч – Угърчин и
Угърчин – Дерманци № 7101, предлага на Областен управител на област
Ловеч да разреши за срок от не повече от шест месеца да се възложат без
конкурс до провеждането на такъв.
По точка 2 от дневния ред г-н Данков предостави думата на г-н
Карловски, който докладва по постъпилите жалби:
 В Областна администрация Ловеч чрез г-жа Пенка Ганева – кмет на
с. Рибарица, община Тететвен е постъпила жалба № АП-14-31/02.03.2012 г. от
група жители относно проблеми с изпълнението на автобусните линии София –

с. Рибарица и Тетевен – с. Рибарица. В отговор на жалбата от Община Тетевен е
изпратено предупредително писмо № Молба 176/1/02.03.2012 г. до превозвача
„ВИТ Автотранспорт“ АД. След проведени разговор с превозвача считат, че
той ще изпълнява съвестно задълженията си, съгласно заложените клаузи в
договора.
След направеното обсъждане комисията единодушно реши:
Приема жалбата за приключена.
 В Областна администрация Ловеч са постъпили жалби АП-1411/03.02.2012 г., АП-14-18/14.02.2012 г. и АП-14-19/15.02.2012 г. от Семо
Недялков Семов, Рада Атанасова Атанасова и Даниела Христова Христова,
всичките жители на село Голец. В своите жалби, които са адресирани и до
кмета на община Ловеч, жителите на с. Голец сигнализират за системно
неизпълнение на маршрутните разписания по линията Ловеч – Тетевен,
изпълнявани от ЕТ “Букет“ – Карови с управител Атанас Любенов, неиздаване
на билети и грубо отношение на водача към пътниците. За отстраняване на
нередностите в Областна администрация Ловеч беше проведена среща с
участието на представители от Община Ловеч и ОО“КД-ДАИ“, която не доведе
до положителен резултат, освен че се предложи кмета на Община Угърчин да
отговори дали пътят от разклона за с. Голец е бил почистван в определения
период. В отговор на това от Община Угърчин е постъпил отговор изх. №
1145/13.03.2012 г., съдържащ количествени сметки за извършената работа по
зимното поддържане на пътя за месеците януари и февруари 2012 г., две
служебни бележки от кметския наместник на с. Микре.
Най-същественото в отговора от Община Угърчин е че през всичките дни от
месеците януари и февруари на 2012 г. ученици до 16 годишна възраст от
селата Голец, Микре и Сопот са извозвани с училищния автобус до училището
в с. лесидрен и обратно.
След направеното обсъждане комисията единодушно реши:
Приема жалбата за приключена.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н
Данков.
Списък на присъствалите на заседанието:
1.
Светослав Шишийски
- сектор “ПП–КАТ”, ОД на МВР
2.
Йото Йотов
- ОО КД – ДАИ, гр. Ловеч
3.
Милен Русев
- Община Ловеч
4.
- Община Угърчин
5.
Цветелин Цоков
- Община Луковит
6.
Михаил Михайлов
- Община Априлци
7.
Таня Моврадинова
- Община Летница
8.
Николай Влаевски
- Община Тетевен
9.
Младен Стойков
- Община Троян
10. Ивелин Йошев
- Община Ябланица
11. Христофор Бешков
- Национален съюз на превозвачите
Протоколирал: …………………..

Председател: ………………….

/ К. Карловски /

/Сашо Данков/

