ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Председател на Постоянно действащата
междуведомствена областна комисия
по транспорт и
Областен управител на Област Русе
ПРОТОКОЛ №1/20.02.2012 г.
От редовно заседание на Областната комисия по транспорт,
проведено на 20.02.2012г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе
Участвали: 18 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 маршрутни разписания от Областната и Републиканската
транспортни схеми 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 на ново маршрутно разписание по автобусна линия
Русе-Пиргово-Мечка от Областната транспортна схема, квотата на Община
Иваново;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
3. Разглеждане на маршрутно разписание по автобусна линия Русе-Мечка
(празнично разписание) от Областната транспортна схема, квотата на Община
Русе;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
4. Разглеждане на маршрутно разписание по автобусна линия Русе-Тръстеник (IIро разписание) от Областната транспортна схема, квотата на Община Русе;
Докладва: Ел. Петкова – гл. експерт в отдел „Регионално развитие”
5. Други.
Предложението за дневен ред беше прието.
Гласуване. «За» - 18, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т. 1 от дневния ред: Закриване на маршрутни разписания от Областната и
Републиканската транспортни схеми 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.
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С писмо изх. № 08-00-48/12.01.2012г. е поискана информация от всички общини в
Област Русе, относно маршрутните разписания от тяхната квота, отговарящи на
разпоредбите на чл. 29а и подлежащи на закриване. Съгласно постъпилите писма
Комисията разгледа предложенията за закриване на МР от квотите на Община Русе и
Община Иваново. Предвид факта, че разкриването на разписанията е в съответствие със
законовите разпоредби, Комисията гласува анблок следните маршрутните разписания:
От Републиканската транспортна схема:
• По линията София – Русе от квотата на Община Русе:
- МР № 18 102, от София – 12.00ч. и от Русе - 00.00ч.;
- МР № 18 104, от София – 15.00ч. и от Русе – 07.30ч.;
- МР № 18 109, от София – 08.00ч. и от Русе - 17.30ч./01.05 до 30.09/;
- МР № 18 110, от София – 09.00ч. и от Русе – 17.00ч./01.10 до 30.04/;
- МР № 18 111, от София – 09.30ч. и от Русе – 15.30ч. /01.05 до 30.09/;
- МР № 18 112, от София – 09.30ч. и от Русе – 15.00ч./01.10 до 03.04/;
• По линията Велико Търново – Русе от квотата на Община Русе:
- МР № 18 102, от В. Търново – 16.00ч. и от Русе – 11.00ч.;
• По линията Пловдив – Русе от квотата на Община Русе:
- МР № 18 101, от Пловдив – 08.00ч. и от Русе – 07.00ч. /през ден/;
• По линията Русе – Свищов от квотата на Община Русе:
- МР № 18 102, от Русе – 07.00ч. и от Свищов – 10.00ч.;
• По линията Русе – Сеслав от квотата на Община Русе:
- МР № 18 303, от Русе – 15.30ч. и от Сеслав – 06.55ч.;
• По линията Русе – Церовец от квотата на Община Русе:
- МР № 18 102, от Русе – 07.00ч. и от Церовец -20.00ч. /01.05 до 30.09/.

•
•
•
•
•
•

От Областната транспортна схема:
По линията Русе – Смирненски – Глоджево от квотата на Община Русе, с часове на
тръгване от Русе – 12.45ч. и 17.20ч. и от Смирненски – 05.45ч. и 15.30ч.;
По линията Русе – Ряхово от квотата на Община Русе, с часове на тръгване от Русе
– 07.10; 12.15; 17.00ч. и от Ряхово – 08.00; 13.00; 18.00ч.;
По линията Русе – Малко Враново от квотата на Община Русе, с часове на тръгване
от Русе – 07.30 и 17.00ч. и от Малко Враново – 14.30 и 18.00ч.;
По линията Русе – Юделник от квотата на Община Русе, с часове на тръгване от
Русе – 09.00ч. и от Юделник – 09.50ч. само за събота и неделя;
По линията Русе – Тръстеник от квотата на Община Иваново, с часове на тръгване
от с. Тръстеник – 06.50 и 13.00ч. и от гр. Русе от АГ „Юг” – 08.30 и 14.00ч.;
По линията Русе – Тръстеник от квотата на Община Иваново, с часове на тръгване
от с. Тръстеник – 16.00ч. и от гр. Русе АГ „Юг” – 17.30ч.

Г-н Маринов даде думата за предложения или коментари. Такива не постъпиха.
Гласуване. «За» - 18, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т2. Разглеждане на проект на ново маршрутно разписание по автобусна линия
Русе-Пиргово-Мечка от Областната транспортна схема, квотата на Община Иваново
думата беше дадена отново на Секретаря на комисията.
Г-ца Петкова информира, че в деловодството на Областна администрация Русе е
постъпило искане от Община Иваново с вх. № 08-00-19/06.01.2012г. за утвърждаване на
маршрутни разписания – празнично и делнично по автобусна линия Русе – Пиргово –
Мечка:
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• ново маршрутно разписание по линията Русе – Пиргово – Мечка - делнично с
часове на тръгване от Русе АГ „Юг” – 06.55; 14.45; 17.15 и 19.30 ч. и от с. Мечка –
05.55; 08.50; 15.45 и 18.30ч.
• и празнично с часове на тръгване от Русе АГ „Юг” – 06.55; 14.45; 17.15 и 19.30ч. и
от с. Мечка – 05.55; 08.40; 15.45 и 18.30ч.
Предложението е съгласувано с Община Русе.
Г-н Маринов даде думата за коментари по направеното предложение. Такива не
постъпиха.
Гласуване. «За» - 18, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т. 3 от заседанието: Разглеждане на предложение за актуализация на
маршрутно разписание по автобусна линия Русе - Мечка (празнично разписание) от
Областната 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. № 08-01-12/27.01.2012г. за утвърждаване и
извършване на корекция в маршрутно разписание Русе – Мечка (празнично) от
Областната транспортна схема. Искането за актуализация на маршрутното разписание е
въз основа на постъпила молба в Община Русе от пътуващите жители на с. Мечка и
желанието им да имат връзка с гр. Русе в по-ранни часове в празнични и почивни дни, а
именно курсът на 07.00ч. от с. Пиргово да стане 06.50ч. Актуализацията е и във връзка с
искане от страна на превозвача за преустановяване изпълнението на курса на 10.00ч. от гр.
Русе и 10.45ч. от Пиргово и промяна в часа на тръгване на 21.00ч. от гр. Русе вместо
22.10ч.:
• маршрутно разписание по автобусна линия Русе - Мечка (празнично разписание) с
часове на тръгване от гр. Русе АГ „Юг” – 06.10; 08.20; 11.30; 14.00; 16.30; 19.00 и
21.00ч. и от с. Мечка – 05.20; 06.50; 09.10; 12.30; 15.00; 17.55 и 20.20ч.
Предложението е съгласувано с Община Иваново.
Г-н Маринов даде думата за коментари по направеното предложение. Такива не
постъпиха.
Гласуване. «За» - 18, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т. 4: Разглеждане на маршрутно разписание по автобусна линия РусеТръстеник (II-ро разписание) от Областната транспортна схема, квотата на Община
Русе отново думата имаше Секретаря на Комисията.
Г-ца Петкова докладва, че със същото писмо от Община Русе с вх. № 08-0112/27.01.2012г. е постъпило и искане за утвърждаване и извършване на корекция в
маршрутно разписание по линията Русе – Тръстеник (II-ро разписание). Искането за
актуализация е въз основа на предложение от страна на Община Иваново за промяна на
маршрутните разписания по линията Русе – Тръстеник от тяхната квота и касае
включването на курсове от гр. Русе – 14.00ч. и от Тръстеник 13.00ч.:
• маршрутно разписание по автобусна линия Русе – Тръстеник (II-ро разписание) от
квотата на Община Русе с часове на тръгване от гр. Русе АГ „Юг” – 07.15; 14.00;
17.00ч. и от Тръстник – 06.20; 13.00 и 15.00ч.
Предложението е съгласувано с Община Иваново.
Г-н Маринов даде думата за коментари. Такива не постъпиха.
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Гласуване. «За» - 18, «Против» - няма, «Въздържал се» - няма
По т. 5: 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 бъдат закрити
следните маршрутни разписания:
• По линията София – Русе от квотата на Община Русе:
- МР № 18 102, от София – 12.00ч. и от Русе - 00.00ч.;
- МР № 18 104, от София – 15.00ч. и от Русе – 07.30ч.;
- МР № 18 109, от София – 08.00ч. и от Русе - 17.30ч./01.05 до 30.09/;
- МР № 18 110, от София – 09.00ч. и от Русе – 17.00ч./01.10 до 30.04/;
- МР № 18 111, от София – 09.30ч. и от Русе – 15.30ч. /01.05 до 30.09/;
- МР № 18 112, от София – 09.30ч. и от Русе – 15.00ч./01.10 до 03.04/;
• По линията Велико Търново – Русе от квотата на Община Русе:
- МР № 18 102, от В. Търново – 16.00ч. и от Русе – 11.00ч.;
• По линията Пловдив – Русе от квотата на Община Русе:
- МР № 18 101, от Пловдив – 08.00ч. и от Русе – 07.00ч. /през ден/;
• По линията Русе – Свищов от квотата на Община Русе:
- МР № 18 102, от Русе – 07.00ч. и от Свищов – 10.00ч.;
• По линията Русе – Сеслав от квотата на Община Русе:
- МР № 18 303, от Русе – 15.30ч. и от Сеслав – 06.55ч.;
• По линията Русе – Церовец от квотата на Община Русе:
- МР № 18 102, от Русе – 07.00ч. и от Церовец -20.00ч. /01.05 до 30.09/.
• По линията Русе – Смирненски – Глоджево от квотата на Община Русе, с часове на
тръгване от Русе – 12.45ч. и 17.20ч. и от Смирненски – 05.45ч. и 15.30ч.;
• По линията Русе – Ряхово от квотата на Община Русе, с часове на тръгване от Русе
– 07.10; 12.15; 17.00ч. и от Ряхово – 08.00; 13.00; 18.00ч.;
• По линията Русе – Малко Враново от квотата на Община Русе, с часове на тръгване
от Русе – 07.30 и 17.00ч. и от Малко Враново – 14.30 и 18.00ч.;
• По линията Русе – Юделник от квотата на Община Русе, с часове на тръгване от
Русе – 09.00ч. и от Юделник – 09.50ч. само за събота и неделя;
• По линията Русе – Тръстеник от квотата на Община Иваново, с часове на тръгване
от с. Тръстеник – 06.50 и 13.00ч. и от гр. Русе от АГ „Юг” – 08.30 и 14.00ч.;
• По линията Русе – Тръстеник от квотата на Община Иваново, с часове на тръгване
от с. Тръстеник – 16.00ч. и от гр. Русе АГ „Юг” – 17.30ч.
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
Иваново за утвърждаване на ново маршрутно разписание по линията Русе –
Пиргово – Мечка - делнично с часове на тръгване от Русе АГ „Юг” – 06.55; 14.45;
17.15 и 19.30 ч. и от с. Мечка – 05.55; 08.50; 15.45 и 18.30ч. и празнично с часове на
тръгване от Русе АГ „Юг” – 06.55; 14.45; 17.15 и 19.30ч. и от с. Мечка – 05.55;
08.40; 15.45 и 18.30ч.
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3. 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 актуализация на маршрутно разписание по автобусна линия Русе - Мечка
(празнично разписание) с часове на тръгване от гр. Русе АГ „Юг” – 06.10; 08.20;
11.30; 14.00; 16.30; 19.00 и 21.00ч. и от с. Мечка – 05.20; 06.50; 09.10; 12.30; 15.00;
17.55 и 20.20ч. Настоящото МР заменя досега действащото празнично МР по
линията Русе – Мечка.
4. 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 актуализация на II – ро маршрутно разписание по автобусна линия Русе –
Тръстеник от квотата на Община Русе с часове на тръгване от гр. Русе АГ „Юг” –
07.15; 14.00; 17.00ч. и от Тръстник – 06.20; 13.00 и 15.00ч. Настоящото МР заменя
досега действащото II – ро маршрутно разписание по автобусна линия Русе –
Тръстеник.

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