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П Р О Т О К О Л  № 43 

 
 

Днес 13.09.2013 год.(петък) от 10:00 часа в сградата на 
Областна администрация Благоевград – Конферентната зала се 

проведе заседание на областната комисия по чл. 11, ал. 1 от Наредба 
№ 2/15.03.2002 год. на Министъра на транспорта, съобщенията и 

информационните технологии. 
Заседанието се ръководи от Димитър Капитанов 

(Зам.областен управител). 
За заседанието беше подготвен следния дневен ред: 

1. Обсъждане на постъпили предложения за промени в 
областната транспортна и републиканската транспортна схема. 

2. Разни. 

 
По първа точка от дневния ред, изказвания направиха:  

Г-н Димитър Капитанов (Зам. председател на 
комисията):   

Тази комисия е свикана във връзка с предстояща извънредна 
комисия в ИА „Автомобилна администрация“, насрочена за 26 

септември 2013 г. Може да се каже, че тази комисия е свикана по 
наше настояване, но както разбирам няма готовност от общинските 

администрация за финализиране на промените. Аз не знам каква е 
точно причината, но ако продължаваме да протакаме, проблемите 

няма да се решат от само себе си и без да се направят компромиси от 
всички общини. 

Давам думата за разисквания и предложения как да се излез 
от създалата се ситуация. 

Г-н Петър Демерджиев (КАПБ): 

Проблемите на АГ Благоевград са големи и ако остане 
настоящата ситуация ще трябва да закрия всички линии от областната 

транспортна схема, тъй като малко преди курсовете на моята форма 
тръгват автобуси пристигащи от София и тръгващи по направленията 

от областта. Трябва и да се постигне споразумение с община София, 
което да е консултирано с превозвачите от София.     

Г-н Мартин Терзийски (областна администрация): 
Колеги, виждам, че и този път нищо няма да постигнем и не 

знам до кога ще се събираме тук и ще си говорим, а резултата е нулев. 
Давайте предложения как да излезем от ситуацията, тъй като това 

заседание е свикано заради нашите проблеми, а ние няма да имаме 
предложения. 

Г-н Петър Демерджиев (КАПБ): 
Аз предлагам Областния управител да помоли ИА 

„Автомобилна администрация“ да отложат комисията с един месец, 

като през това време се финализират всички преговори. 
Г-н Георги Ангелски (ОО „КД-ДАИ“ - Благоевград): 
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Преди малко погледнах писмото на ИА „Автомобилна 

администрация“ и то е до всички Областни управители, а не само до 
нашата област. Никой няма да отложи заседанието на комисията.   

Г-н Петър Демерджиев (КАПБ): 
Нищо не ни пречи да опитаме. До сега толкова време сме я 

карали по стария начин, дали 1-2 месеца повече, няма да се отрази 
толкова много. 

Г-н Мартин Терзийски (областна администрация): 
Явно всичко ще остане за следващата комисия, която ще в 

около 15-20 декември. Обединяваме се около принципното решение 
да помолим ИА „Автомобилна администрация“ да отложат заседанието 

с един месец. Това ще бъде докладвано на Областния управител и в 
зависимост какво ще реши той, ще бъде изпълнено. 

Сега като приключи срещата да се разберете между 
общините, кога ще се събирате за доуточнения по общини и община 

Благоевград да направят среща със Софийска община в най-кратък 

срок, защото ако се наложи промяна на часовете за тръгване от София 
ще трябва да се съгласува с кмета на София и после с Областния 

управител на Област София. 
Г-н Димитър Капитанов (Зам. председател на 

комисията):   
Аз ще говоря с Областния управител за писмото до ИА 

„Автомобилна администрация“, но след срещата общините да направят 
консултации и да почнат в най-кратки срокове преговори. Даваме си 

20 дни срок, след което в зависимост от решението на ИА 
„Автомобилна администрация“ да направим пак областна комисия или 

работна среща.     
Поради изчерпване на дневния ред, председателстващия 

закри заседанието на комисията.   
 

 

 
13.09.2013 год.                                      Председател: 

Благоевград                                                       (Муса Палев) 
 

 
            Протоколчик: 

                   (Мартин Терзийски) 


