ПРОТОКОЛ№1
Днес, 23 март 2018 г. от 10:00 часа в зала № 101 на Областна администрация гр. Ловеч се
проведе заседание на комисията транспорт по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на
МТС. Заседанието беше ръководено от г-н Бойко Пъдарски – председател на комисията и
зам. областен управител на област Ловеч.
Г-н Пъдарски обяви, че заседанието ще прочете по предварително обявения дневен ред.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложения за промяна на маршрутно разписание №№ 11101 и 11103 от РТС по
линията София – Ловеч от квотата на община Ловеч.
2. Разглеждане на справка за фактическото състояние по възлагане на превозите по
автобусната линии от областната транспортна схема от община Троян.
3. Разглеждане на актуализирани маршрутни разписания от Изпълнителна Агенция
„Автомобилна администрация“ град София за промяна на маршрутни разписания №№
11101 и 11102 от РТС по линия София – Врабево от квотата на община Троян.
4. Постъпила жалба от ЕТ „Грация – Геновева Краева“ град Ловеч.
5. Други
Г-н Пъдарски попита дали има други предложения за включване в дневния ред.
Г-н Троански предложи да се вкара в точка 5 други разглежане и актуализиране на
областната транспортна схема, след което се премина към точка 1 от дневния ред.
По точка 1 от дневния ред г-н Пъдарски предостави думата на г-н Троански, който
запозна комисията с предложението на община Ловеч за промяна на маршрутно
разписание №№ 11101 и 11103 от РТС по линия София – Ловеч от квотата на община
Ловеч. Промяната се състои в това, че по маршрутно разписание № 11101 отпадат
спирките в с. Лисец, Баховица и на автогара Подуене в град София. Интервалът на
тръгване от 30 минути е спазен, съгласно изискванията на Наредба № 2. Маршрутно
разписание № 11103 по същата линия се изменя в отпадане на автогара „Подуене“. Няма
промяна в часовете на тръгване. Промените са съгласувани с кметовете на общините
Тетевен, Угърчин и Ябланица.
След краткото описание от страна на г-н Троански беше предложено на комисията да
дискутира по даденото предложение и да гласува. Пръв в дискусията се включи инспектор
Йото Йотов от ОО АА град Ловеч, който изрази несъгласие с премахване на спирката в
„Подуене“. Г-н Йотов се съгласи, че на автогарата е безпредметно спирането на
автобусите и предложи да се спира на автобусната спирка пред ж.п гарата на „Подуене“.
На това предложение репликира г-н Данаил Петков – представител на община Ловеч,
който заяви, че Столична община не би разрешила автобуси, които се движат по РТС да
спират на спирка от градския транспорт на Столична община. В крайна сметка
предложението за изменение на маршрутно разписание №№ 11101 и 11103 от РТС по
София – Ловеч от квотата на община Ловеч беше решено да се разгледа с допълнението от
г-н Йотов за обособаване на спирка пред ж.п. гара „Подуене“.
Предложението се прие с 7 гласа за и 4 въздържали се.
По точка 2 от дневния ред г-н Пъдарски предостави думата на г-н Троански за
разглеждане на справка за фактическото състояние по възлагане на превозите по
автобусната линии от областната транспортна схема от община Троян. След кратко
обяснение от страна на г-н Троански по горепосоченият въпрос, думата беше дадена на
г-н Ангелов представител на община Троян да обясни състоянието по възлагане на
превозите по автобусната линии от областната транспортна схема от община Троян.

По точка 3 от дневния ред г-н Пъдарски предостави думата на г-н Троански за
разглеждане на актуализирани маршрутни разписания от Изпълнителна Агенция
„Автомобилна администрация“ град София за промяна на маршрутни разписания №№
11101 и 11102 от РТС по линия София – Врабево от квотата на община Троян. Г-н
Троански представи измененията в часовете на тръгване и допустимата скорост, които са
променени от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ град
София. Промени са извършени във връзка със запитване от община Троян затова дали
действащите към момента маршрутни разписания отговарят на нормативните изисквания.
След направената проверка от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ град София е констатирано, че те не отговарят на изискванията и
подлежат на служебна промяна.
По точка 4 Г-н Троански представи пред комисията жалба от ЕТ „Грация – Геновева
Краева“ град Ловеч за нерегламентирани промени в маршрутните разписания по линия
София – Врабево от квотата на община Троян. Беше поискано обяснение от г-н Ангелов –
представител на община Троян във връзка с горепосочената жалба. Г-н Ангелов обясни,
че община Троян е спазила процедурите по обществена поръчка за нов превозвач и не е
правила искане за промяна на маршрутните разписания по въпросната линия.
По точка 5 Други Г-н Троански предложи да се вкара в точка 5 други разглежане и
актуализиране на областната транспортна схема във връзка с предложени промени по
маршрутни разписание през последните две години.
Предложението беше гласувано и прието. Областна транспортна схема ще се актуализира
и ще бъде обявена на сайта на Областна администрация Ловеч.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Пъдарски 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.

