ПРОТОКОЛ №1
Днес, 02 март 2017 г. от 11:30 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 г-н Драгомир Кавалски - председател на комисията и
зам. областен управител на област Ловеч.
Г-н Кавалски обяви, че заседанието ще прочете по предварително обявения дневен ред.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на препоръки и промени, ако има такива, по повод на актулизирането
на Областната транспортна схема за 2017 г.
2. Предложения за промяна на маршрутно разписание № 11101 от РТС по
направление Червен бряг – Луковит от квотата на община Луковит.
3. Предложения за промяна на маршрутните разписания №№ 5102 и 5101 от ОТС по
направление Ловеч – Тетевен, от квотата на община Тетевен.
4. Други.
Г-н Кавалски попита дали има други предложения за включване в дневния ред, но поради
липса на такива преминахме към т. 1.
По точка 1 от дневния ред г-н Кавалски предостави думата на г-н Троански, който
запозна комисията с актуалната транспортна схема, след което се обърна към колегите от
общините за конкретни предложения или промени.
По точка 2 от дневния ред г-н Кавалски предостави думата на г-жа Рабаджиева да
представи предложенията за промяна на маршрутно разписание №11101 от РТС по
направление Червен бряг – Луковит, от квотата на община Луковит.
Г-н Троански обясни, че промяната е в изменение на часа на тръгване от Автогара
Луковит от 12:00 ч. на 11:40 ч. и съответно часът на връщане от АГ Червен Бряг от 12:40
ч. на 13:00 ч. Маршрутното разписание е съгласувано с съответните областни управители.
След обсъждане на постъпилото предложение комисията единодушно прие следното
решение:
Предложението на Община Луковит за промяна на маршрутно разписание №11101
от РТС по направление Червен бряг – Луковит, от квотата на община Луковит да
бъде изпратено в ИА „Автомобилна администрация” за разглеждане и приемане на
промени в РТС.
По точка 3 от дневния ред г-н Кавалски предостави думата на г-н Троански от Община
Тетевен, който да представи предложението за промяна на маршрутните разписания №№
5102 и 5101 от ОТС по направление Ловеч – Тетевен, от квотата на община Тетевен. Г-н
Троански направи представяне на предложената промяна, което се изразява в следното:
Да се добави спирка в с. Кирчево. Маршрутните разписания са съгласувани със
съответните кметове на общини и областен управител.
След обсъждане и проведено гласуване комисията единодушно прие следното решение:
Предложението на Община Тетевен за промяна на:
 на маршрутните разписания №№ 5102 и 5101 от ОТС по направление Ловеч –
Тетевен да бъде изпратено в ИА „Автомобилна администрация” за
разглеждане и приемане на промени в РТС.
По точка 4 Други

Поради изчерпване на дневния ред г-н Кавалски благодари на участниците и ги уведоми,
че информация за днешното заседание и взетите решения ще бъде предоставена на
медиите и публикувана на интернет страницата на Областна администрация Ловеч, след
което закри заседанието.
Председател: …………………….....
/Драгомир Кавалски/

Секретар: ..........................................
/
/

Списък на присъствалите на заседанието съгласно приложен присъствен лист:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Николай Недялков .............................. - сектор ПП, ОД МВР гр. Ловеч
Йото Йотов .................................. - ОО АА гр. Ловеч
Михаил Масарлов …………………... - НСАП
Милена Бамбова .............................. – Началник на отдел ИРД – ОПУ Ловеч
Габриела Трифонова …………………. – Спецоалист Община Летница
Надя Рабаджиева ....................................Началник на отдел ППОП Община Луковит
Данаил Петков..................................... – Главен експерт Община Ловеч
Христо Ангелов .................................. – Главен експерт Община Троян

