ДО
Г-ЖА инж. ВАНЯ СЪБЧЕВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ЗА 2018 Г.
Областната комисия по транспорт осъществява дейността си на основание чл. 32, ал. 1 от Закона
за администрацията, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и съгласно Заповед на Областен управител на област Ловеч.
Комисията обсъжда предложенията за промени в маршрутните разписания от областната /ОТС/
и републиканската /РТС/ транспортни схеми. При осъществяване координация на маршрутните
разписания в областната схема, трябва да се осигурява възможност за връзки с разписанията на
железопътния транспорт.
Изготвен доклад за 2017 г. за дейността на комисията по транспорт. Изготвено писмо за
актуализиране състава на комисиите по транспорт. Изготвени актуализирана заповед за
комисиите по транспорт. Изготвена покана за участие в комисията по транспорт.
През 2018 г. беше свикано едно заседания на Областната комисия по транспорт при спазване
изискванията по чл. 12, ал. 8 и ал. 9 на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. (изм. ДВ, бр. 44 от 10 юни
2011 г.) и §55, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 17 от 2011 г.) и с писмо № РР-239 от 14.03.2018 г. На 23.03.2018 г. се проведе комисия по транспорт, на която бяха разгледани
следните точки от дневен ред:
1.
Предложения за промяна на маршрутно разписание №№ 11101 и 11301 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.
Изготвен протокол от проведената комисия и публикуван на сайта на ОА Ловеч.
Изготвен отговор на жалба до г-жа Геновева Краева във връзка с нерегламентирано промени
маршрутни разписание от страна на община Троян. Изготвени актуализирани 2 бр. маршрутни
разписания по линията София- Ловеч от квотата на община Ловеч, по предложение на община
Ловеч.
През месец юни 2018 г. беше актуализирана Областната транспортна схема за 2018 г.
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Във връзка със запитване от г-н Данаил Петков, представител на община Ловеч, относно
редовността на разписанията на автобусните линия Плевен – Ловеч от квотата на община
Плевен, беше изготвено писмо до областен управител на област Плевен, за да изрази становище.
Установено бе, че е имало нередности в разписанията, които са отстранени след заседание на
областната комисия по транспорт в град Плевен и изпратени за корекция до ИААА град София.
През периода представител на ОА Ловеч взе участие в конференцията за разписанията на
влаковете за 2018-2019 г. След което беше изготвено писмо до Община Троян и Община Ловеч
за становища и одобрение на предложеното разписание от БДЖ.
Община Троян, представи информация, че се прекратява договора на ЕТ „Импорт-експорт 2000
– Величко Великов“ от дата 21.11.2018 г. и се сключва договор с ЕТ „Грация – Геновева Краева“
от дата 01.12.2018 г.
През месец декември 2018 г. след постъпило искане от Община Ловеч за удължаване на срока за
превоз на пътници по автобусната линия Ловеч – Плевен от квотата на община Ловеч поради
изтекъл договор с превозвача и забавяне при процедурата за определяне на нов, беше издадено
разрешение от Областен управител за удължаване на срока за превоз със стария превозвач, но не
по дълго от две години, на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, във връзка с чл. 5 параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №
1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

С уважение,
Христо Троански
Ст. експерт в дирекция АКРРДС
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