ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Председател на Постоянно действащата
междуведомствена областна комисия
по транспорт и
Областен управител на Област Русе
ПРОТОКОЛ №2/04.06.2012 г.
От редовно заседание на Областната комисия по транспорт,
проведено на 04.06.2012г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе
Участвали: 16 от общо 21 члена на Комисията /или техни представители/, съгласно
присъствения лист.
Г-н В. Маринов заместник председател на Постоянно действащата
междуведомствена областна комисия по транспорт приветства присъстващите.
След това откри заседанието на Комисията с прочитане на дневния ред:
1. Закриване на маршрутно разписание (МР) Русе – Щръклево, квотата на Община
Русе от Областната транспортна схема съгласно разпоредбите на чл. 29а от
Наредба №2/15.03.2002г. на Министерството на транспорта;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
2. Разглеждане на проект за корекция на МР Русе – Мечка (II делнично
разписание) от Областната транспортна схема, квотата на Община Русе;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
3. Разглеждане на проект на МР по автобусна линия Русе – Сваленик от
Републиканската транспортна схема, квотата на Община Русе;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
4. Разглеждане на проект на МР по автобусна линия Русе – Сеслав от
Републиканската транспортна схема, квотата на Община Русе;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
5. Други.
Преди гласуване на дневния ред г-н Маринов предложи като точка 5 да се включи
разглеждане на предложение за закриване на МР по автобусна линия Бяла – Помен от
квотата на Община Бяла. Предложението е постъпило в деловодството на Областната
администрация Русе на 31.05.2012г. При което новото предложение да дневен ред е
следното:
1. Закриване на маршрутно разписание (МР) Русе – Щръклево, квотата на Община
Русе от Областната транспортна схема съгласно разпоредбите на чл. 29а от
Наредба №2/15.03.2002г. на Министерството на транспорта;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
2. Разглеждане на проект за корекция на МР Русе – Мечка (II делнично
разписание) от Областната транспортна схема, квотата на Община Русе;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
3. Разглеждане на проект на МР по автобусна линия Русе – Сваленик от
Републиканската транспортна схема, квотата на Община Русе;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
4. Разглеждане на проект на МР по автобусна линия Русе – Сеслав от
Републиканската транспортна схема, квотата на Община Русе;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
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5. Разглеждане на предложение за закриване на МР по автобусна линия Бяла –
Помен от Областната транспортна схема, квотата на Община Бяла.
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
6. Други
Предложението за дневен ред беше прието.
Гласуване. «За» - 16, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т. 1 от дневния ред: Закриване на маршрутно разписание (МР) Русе –
Щръклево, квотата на Община Русе от Областната транспортна схема съгласно
разпоредбите на чл. 29а от Наредба №2/15.03.2002г. на Министерството на
транспорта г-н Маринов даде думата на секретаря на комисията Елица Петкова.
Секретарят информира Комисията, че съгласно разпоредбите на чл. 29а от
Наредба №2/15.03.2002г. на Министерството на транспорта, на закриване подлежат
маршрутни разписания от Областната и Републиканската транспортни схеми, за които
съответния Общински съвет не е взел решение за възлагане на превозите и провеждането
на конкурс в срок от 6 месеца за нови линии и курсове или не по-късно от шест месеца от
дата, на която са прекратени сключените договори, не е имало кандидати или явилите се
кандидати не отговарят на предварително обявените условия.
С писмо вх. № 08-01-43/05.04.2012г. кметът на Община Русе информира, че от
утвърдената Областна транспортна схема на закриване подлежи маршрутно разписание
Русе – Щръклево, с час на тръгване от Щръклево 07.25ч. (за изпълнение в делнични дни),
което трайно не се изпълнява, поради липса на интерес от страна на превозвачите.
Г-н Маринов даде думата за предложения или коментари. Такива не постъпиха.
Гласуване. «За» - 16, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т2. Разглеждане на проект за корекция на МР Русе – Мечка (II делнично
разписание) от Областната транспортна схема, квотата на Община Русе думата беше
дадена отново на Секретаря на комисията.
Г-ца Петкова информира, че в деловодството на Областна администрация Русе е
постъпило искане от Община Русе с вх. № 08-00-68/10.04.2012г. за утвърждаване на
корекция в II - ро делнично разписание по линията Русе – Мечка, което е съгласувано с
Община Иваново. Актуализацията на МР се налага поради желанието от страна на кмета
на с. Пиргово да се закрият курсовете на 20.30ч. от с. Мечка и 22.30ч. от гр. Русе.
Предложението е следното:
 ново маршрутно разписание по линията Русе – Мечка - II делнично с часове на
тръгване от Русе АГ „Юг” – 09.30; 14.00; 16.45 и 19.00ч. и от с. Мечка – 07.40;
10.30; 15.00 и 18.00ч.
Г-н Маринов даде думата за коментари по направеното предложение. Такива не
постъпиха.
Гласуване. «За» - 16, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т. 3 от заседанието: Разглеждане на проект на МР по автобусна линия Русе
– Сваленик от Републиканската транспортна схема, квотата на Община Русе
заместник председателя на Комисията даде думата на Секретаря.
Г-ца Петкова обясни, че в деловодството на Областна администрация Русе е
постъпило искане от Община Русе с вх. № 08-01-47/10.04.2012г. за съгласуване на
корекция в маршрутно разписание № 18 101 по автобусна линия Русе – Сваленик от
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Републиканската транспортна схема. Актуализирането се налага поради неизпълнение на
курсът на 18.36ч. от с. Сваленик за с. Церовец. Предложението на кмета на Община
Иваново е този курс да отпадне. Проекта на МР е съгласувано с Общините Иваново и Цар
Калоян и с Областния управител на Разград.
Новото предложение е следното:
 маршрутно разписание по линията по автобусна линия Русе - Сваленик
- с маршрут: Русе – АГ „Юг” – ДЗС – Цар Калоян – Костанденец – Свалени
- с часове на тръгване от гр. Русе АГ „Юг” – 17.20ч. и от Сваленик – 05.30ч.
Г-н Маринов даде думата за коментари по направеното предложение. Такива не
постъпиха.
Гласуване. «За» - 16, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т. 4: Разглеждане на проект на МР по автобусна линия Русе – Сеслав от
Републиканската транспортна схема, квотата на Община Русе отново думата имаше
Секретаря на Комисията.
Г-ца Петкова докладва, че с писмо от Община Русе с вх. № 08-01-50/20.04.2012г. е
постъпило искане за съгласуване на корекция в маршрутно разписание № 18 101 по
линията Русе – Сеслав. След водена кореспонденция от страна на Община Русе с кметския
наместник на с. Черешово и кмета на с. Сеслав и с оглед осигуряването на връзка с
населените места по маршрута, кмета на Община Русе предлага оптимизиране на
разписанието като часът на тръгване от Сеслав е променен. Предложението е съгласувано
от кметовете на Община Русе, Сливо поле, Кубрат и областния управител на Разград.
Новото предложение е следното:
 маршрутно разписание по автобусна линия Русе – Сваленик
- с маршрут: Русе – АГ „Юг” – Мартен – Сандрово – Сливо поле – Бабово – Голямо
Враново – Малко Враново – Черешово - Сеслав
- с часове на тръгване от гр. Русе АГ „Юг” – 18.40ч. и от Сеслав – 06.20ч.
Г-н Маринов даде думата за коментари.
Заместник-кмета на Ценово Ал. Милчев постави въпроса защо не са представят
на Комисията разбити часовете от МР.
Представителите на Община Русе поясниха, че в проекта на МР са посочени
точните часове.
Г-н В. Маринов попита дали автобуса влиза в посочените населени места. Тогава
беше обяснено, че става въпрос за разклоните на населените места Мартен, Сандрово и
Бабово.
Г-н В. Атанасов добави, че при изготвянето на проекта на МР са спазени
изискваният и са получени необходимите съгласувания с кметовете на съответните
общини.
Гласуване. «За» - 16, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т.5: Разглеждане на предложение за закриване на МР по автобусна линия
Бяла – Помен от Областната транспортна схема, квотата на Община Бяла г-н
Маринов даде думата на секретаря на комисията Елица Петкова.
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Г-ца Петкова докладва, че в областна администрация Русе е постъпило
предложение от Община Бяла за закриване на МР по автобусна линия Бял – Помен от
Областната транспортна схема, квотата на Община Бяла. Маршрутното разписание е с
маршрут АГ – Бяла – Пет Кладенци – Борово – Баниска – Могилино – Помен, с часове на
тръгване 05.45 от Помен и 14.00 от АГ Бяла.
Предложението е мотивирано с незначителен пътникопоток, водещ до натрупване
на загуби в размер на около 800 лева месечно при обслужването на този маршрут.
Г-н Маринов даде думата за коментари по направеното предложение. Такива не
постъпиха.
Гласуване. «За» - 16, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т. 6: Други г-н Маринов даде думата на членовете на Комисията за въпроси.
Такива не постъпиха.
Поради изчерпване на дневния ред заместник председателя на Комисията закри
заседанието.
РЕШЕНИЯ:
1. Във връзка с прилагането на чл.29а от Наредба 2/15.03.2002г. на Министерството
на транспорта, Областната комисия по транспорт приема да бъде закрито
маршрутно разписание Русе – Щръклево, квотата на Община Русе от Областната
транспортна схема съгласно разпоредбите на чл. 29а от Наредба №2/15.03.2002г. на
Министерството на транспорта.
2. Във връзка с прилагането на чл.11 от Наредба 2/15.03.2002г. на Министерство на
транспорта, Областната комисия по транспорт приема предложението на Община
Русе за актуализиране на маршрутно разписание по линията Русе –Мечка – II –ро
делнично с часове на тръгване от Русе АГ „Юг” – 09.30 ч, 14.00ч., 16.45ч. и 19.00ч.
и от с. Мечка – 07.40ч., 10.30ч., 15.00ч. и 18.00ч. Настоящото МР заменя досега
действащото II –ро делнично МР по линията Русе – Мечка.
3. Във връзка с прилагането на чл.12 от Наредба 2/15.03.2002г. на Министерство на
транспорта, Областната комисия по транспорт приема предложението на Община
Русе за съгласуване на корекция в маршрутно разписание (МР) № 18 101 по
автобусна линия Русе – Сваленик от Републиканската транспортна схема.
4. Във връзка с прилагането на чл.12 от Наредба 2/15.03.2002г. на Министерство на
транспорта, Областната комисия по транспорт приема предложението на Община
Русе за съгласуване на корекция в маршрутно разписание (МР) № 18 101 по
автобусна линия Русе – Сеслав от Републиканската транспортна схема.
5. Във връзка с прилагането на чл.11 от Наредба 2/15.03.2002г. на Министерство на
транспорта, Областната комисия по транспорт приема предложението на Община
Бяла за закриване на МР по автобусна линия Бял – Помен от Областната
транспортна схема с часове на тръгване 05.45 от Помен и 14.00 от АГ Бяла.

ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник председател на Постоянно действащата междуведомствена областна
комисия по транспорт
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