П Р О Т О К О Л № 44
Днес 02.12.2013 год.(понеделник) от 11:00 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 предстоящата комисия в
ИА „Автомобилна администрация“, насрочена за 17 декември 2013 г.
Това е поредната среща за последните три месеца и днес трябва
окончателно да приключим начинанието, тъй като положихме доста
труд за да коригираме две транспортни схеми. На предишните работни
срещи присъстваха и превозвачи от други области, направиха се
срещи между общините и превозвачите. Дори и днешната среща да
продължи повече от предвиденото е важно да бъде постигнато
окончателно съгласие.
Колкото до областната транспортна схема, същата ще бъде
утвърдена от областния управител, съобразно промените, които днес
ще бъдат направени. За промените в републиканската транспортна
схема ще трябва да изчакаме комисията в ИА „Автомобилна
администрация“.
Сега давам думата на г-н Терзийски, който ще Ви запознае с
постъпилите предложения.
Г-н Мартин Терзийски (областна администрация):
Здравейте колеги, преди на започнем същинската работа
искам да Ви запозная с едно писмо от председателя на УС на
Националното сдружение на автобусните превозвачи в България, с
което определят г-н Марио Богданов за техен представител в
комисията по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2. В тази връзка Областния
управител ще издаде заповед за промяна в комисията.
С писма изх. № 12-04-6(1)/20.11.2013 г. до кметовете на
общините и № 12-04-6(2)/20.11.2013 г. до останалите членове, е
свикана настоящата комисия. В монета присъстват 14 членове на
комисията, което означава, че имаме кворум и може да взимаме
решения. Сега ще почнем да разглеждаме постъпилите предложения
на общинските администрации. Следва да имаме предвид, че същите
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следва да са съобразени със замерванията на времето за пътуване
направени през м. април и м. август, каквато беше уговорката
направена на последната работна среща проведена на 23.10.2013 г.
Започваме с предложението на община Гоце Делчев (0805-22/27.11.2013 г.):
1. Промени в областната транспортна схема:
– предложение за промяна в МР № 04102 по линията
Благоевград - Гоце Делчев – съществуващото маршрутно разписание
от 01.02.2013 г. е с час на тръгване в 14:40 часа от АГ Благоевград,
предлага се промяна на часа тръгване на 11:40 часа. Маршрутното
разписание е съобразено с новоизмерените времена за пътуване по
линията, но не е съгласувано с общинска администрация Благоевград;
предложение за промяна в МР № 04103 по линията
Благоевград - Гоце Делчев – съществуващото маршрутно разписание
от 01.02.2013 г. е с час на тръгване в 17:30 часа от АГ Благоевград,
предлага се промяна на часа тръгване на 15:20 часа. Маршрутното
разписание е съобразено с новоизмерените времена за пътуване по
линията, но не е съгласувано с общинска администрация Благоевград.
Г-н Венцислав Атанасов (Община Благоевград):
На проведена среща между двете общини се разбрахме тези
промени да бъдат извършени.
Г-н Мартин Терзийски (областна администрация):
Но на маршрутните разписания липсва съгласуване в община
Благоевград. Предлагам предложенията да бъдат отхвърлени, тъй като
няма съгласие на общината, каквото е изискването на Наредба № 2.
Който е съгласен предложението да бъде отхвърлено да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 115
Отхвърля предложението на община Гоце Делчев за промяна
в МР № 04102 и № 04103 по автобусна линията Благоевград – Гоце
Делчев.
2. Промени в републиканската транспортна схема:
Закриване на МР № 1501 по автобусна линия София Гоце Делчев;
Промяна в МР № 1103 по автобусна линия София
Гоце Делчев – без промяна на началните часове на тръгване от Гоце
Делчев и София. Промяна времето за пътуване по маршрута,
съобразено със замерванията;
Промяна в МР № 1201 по автобусна линия София
Гоце Делчев – без промяна на началния час на тръгване от София,
тръгването от Гоце Делчев се променя от 7:40 часа на 8:00 часа.
Променя се също и времето за пътуване по маршрута, съобразено със
замерванията;
Промяна в МР № 1301 по автобусна линия София
Гоце Делчев – без промяна на началните часове на тръгване от Гоце
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Делчев и София. Промяна времето за пътуване по маршрута,
съобразено със замерванията. В посока Гоце Делчев има техническа
грешка в изписването на времената за пътуване след АГ Благоевград;
Промяна в МР № 1401 по автобусна линия София
Гоце Делчев – без промяна на началните часове на тръгване от Гоце
Делчев и София. Промяна времето за пътуване по маршрута,
съобразено със замерванията;
Промяна в МР № 1601 по автобусна линия София
Гоце Делчев – без промяна на началния час на тръгване от София,
тръгването от Гоце Делчев се променя от 4:15 часа на 4:00 часа и
включване на нова спирка АГ Банско. Променя се също и времето за
пътуване по маршрута, съобразено със замерванията.
Предлагам предложенията да бъдат приети, като се даде срок
до 05.12.2013 г. да бъде коригирано МР № 1301 по автобусна линия
София – Гоце Делчев, част му на времето за придвижване след АГ
Благоевград в посока Гоце Делчев.
Който е съгласен с така направеното предложение да гласува
с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ –
няма
РЕШЕНИЕ № 116
1. Приема предложението на община Гоце Делчев за
закриване на МР № 1501 по автобусна линията София – Гоце Делчев;
2. Приема предложенията на община Гоце Делчев за промяна
в МР № 1103, 1201, 1401 и 1601;
3. Приема принципно предложението на община Гоце Делчев
за промяна в МР № 1301, като дава срок до 05.12.2013 г., същото да
бъде коригирано;
4. Предлага
на
Областния
управител
да
съгласува
маршрутните разписания и изготви предложение до ИА „Автомобилна
администрация“ за промяна на републиканската транспортна схема.
Предложение на община Разлог (12-04-6(3)/29.11.2013
г.):
1. Промени в областната транспортна схема:
- МР № 08101 по линията Разлог – Елешница е от областната
транспортна схема. Предлага се промяна на часа на тръгване от
Елешница от 6:30 часа на 6:50 часа и промяна на часа на тръгване от
Разлог от 14:10 часа на 14:15 часа. МР е окомплектовано с подписи на
кметовете на община Банско и община Разлог.
Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да промени областната транспортна
схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да гласува
с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ –
няма
РЕШЕНИЕ № 117
3

Приема предложението на община Разлог за промяна на МР
№ 08101 по автобусна линията Разлог – Елешница, а именно:
промяна на часа на тръгване от Елешница от 6:30 часа на 6:50 часа и
промяна на часа на тръгване от Разлог от 14:10 часа на 14:15 часа.
Предлага на Областния управител да промени областната
транспортна схема.
2. Промени в републиканската транспортна схема:
- Промяна в МР № 1101 по автобусна линия София –
Елешница без промяна на началния час на тръгване от София и от
Елешница. Променя се времето за пътуване по маршрута, съобразено
със замерванията. Предложението е съгласувано с община Банско и
община Благоевград.
Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да съгласува маршрутното
разписание
и
изготви
предложение
до
ИА
„Автомобилна
администрация“ за промяна републиканската транспортна схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 118
Приема предложението на община Разлог за промяна на МР
№ 1101 по автобусна линията София – Елешница и предлага на
Областния управител да съгласува маршрутното разписание и изготви
предложение до ИА „Автомобилна администрация“ за промяна на
републиканската транспортна схема.
г.):

Предложение на община Гърмен (08-07-31/08.11.2013

1. Промени в републиканската транспортна схема:
- МР № 1101 по линията София – Огняново - без промяна на
началния час на тръгване от София и Огняново. Променя се времето
за пътуване по маршрута, съобразено със замерванията;
- МР № 1201 по линията София – Огняново - без промяна на
началния час на тръгване от София и Огняново. Променя се времето
за пътуване по маршрута, съобразено със замерванията.
Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да съгласува маршрутните
разписания
и
изготви
предложение
до
ИА
„Автомобилна
администрация“ за промяна републиканската транспортна схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 119
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Приема предложението на община Гърмен за промяна на
МР № 1101 и № 1201 по автобусна линията София – Огняново и
предлага на Областния управител да съгласува маршрутното
разписание
и
изготви
предложение
до
ИА
„Автомобилна
администрация“ за промяна на републиканската транспортна схема.
Предложение на община Сатовча (08-12-18/15.11.2013
г. и 08-12-17/06.11.2013 г.):
1. Промени в областната транспортна схема:
- МР № 10101 по линията Благоевград – Ваклиново предлага се промяна на часа на тръгване от Благоевград от 12:30 часа
на 12:40 часа. МР не е окомплектовано с подпис на кмета на община
Благоевград;
- МР № 10101 по линията Благоевград – Годешево предлага се промяна на часа на тръгване от Благоевград от 13:30 часа
на 13:45 часа. МР не е окомплектовано с подпис на кмета на община
Благоевград;
- МР № 10101 по линията Гоце Делчев – Крибул предлага да се закрие;
- МР № 10101 по линията Гоце Делчев – Долен - предлага
да се добави нова спирка в Крибул;
- МР № 10101 по линията Гоце Делчев – Плетена предлага да се добави нова спирка в Сатовча;
- МР № 10101 по линията Гоце Делчев – Жижево предлага да се промени часа на тръгване от Гоце Делчев – от 12:10 на
13:00 часа и от Жижево от 8:10 на 9:15 часа.
Предлагам предложенията по автобусна линия Благоевград –
Ваклиново и Благоевград – Годешево да бъдат отхвърлени, тъй като
няма съгласие на община Благоевград, каквото е изискването на
Наредба № 2.
Останалите предложения на община Сатовча, а именно:
закриване на МР № 10101 по линията Гоце Делчев – Крибул; МР №
10101 по линията Гоце Делчев – Долен да се добави нова спирка в
Крибул; МР № 10101 по линията Гоце Делчев – Плетена да се добави
нова спирка в Сатовча; МР № 10101 по линията Гоце Делчев –
Жижево да се промени часа на тръгване от Гоце Делчев – от 12:10 на
13:00 часа и от Жижево от 8:10 на 9:15 часа, предлагам да бъдат
гласувани.
Който е съгласен предложението да бъде отхвърлено да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 120
1. Неприема предложението на община Сатовча за промяна
в областната транспортна схема, а именно: МР № 10101 по линията
Благоевград – Ваклиново, да се промени часа на тръгване от
Благоевград от 12:30 часа на 12:40 часа и МР № 10101 по линията
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Благоевград – Годешево, да се промени часа на тръгване от
Благоевград от 13:30 часа на 13:45 часа;
2. Приема предложението на община Сатовча за следните
промени в областната транспортна схема: закриване на МР № 10101
по линията Гоце Делчев – Крибул; МР № 10101 по линията Гоце
Делчев – Долен да се добави нова спирка в Крибул; МР № 10101 по
линията Гоце Делчев – Плетена да се добави нова спирка в Сатовча;
МР № 10101 по линията Гоце Делчев – Жижево да се промени часа на
тръгване от Гоце Делчев – от 12:10 на 13:00 часа и от Жижево от 8:10
на 9:15 часа;
3. Предлага на Областния управител да промени областната
транспортна схема.
2. Промени в републиканската транспортна схема:
- Промяна в МР № 1101 по автобусна линия София –
Годешево без промяна на началния час на тръгване от София и от
Годешево. Променя се времето за пътуване по маршрута, съобразено
със замерванията;
- Промяна в МР № 1101 по автобусна линия София –
Ваклиново без промяна на началния час на тръгване от София и от
Ваклиново. Променя се времето за пътуване по маршрута, съобразено
със замерванията.
Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да съгласува маршрутните
разписания
и
изготви
предложение
до
ИА
„Автомобилна
администрация“ за промяна републиканската транспортна схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 121
Приема предложението на община Сатовча за промяна на
МР № 1101 по автобусна линията София – Годешево и МР № 1101 по
автобусна линията София – Ваклиново, като предлага на Областния
управител да съгласува маршрутните разписание и изготви
предложение до ИА „Автомобилна администрация“ за промяна на
републиканската транспортна схема.
Предложение
на
община
Благоевград
(12-046(4)/02.12.2013 г.):
Промени в републиканската транспортна схема:
Към предложението е приложен и споразумителен протокол
между Община Благоевград и Софийска община за промяна в
разписанията от квотата на двете насрещни общини.
Предложение за закриване на МР №№ 1109, 2101 и
1202 по автобусна линия София – Благоевград;
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Предложение за промяна в МР №№ 1101, 1102, 1103,
1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1110 и 1111, съгласно подписаното
споразумение.
Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да съгласува маршрутните
разписания
и
изготви
предложение
до
ИА
„Автомобилна
администрация“ за промяна републиканската транспортна схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 122
Приема предложението на община Благоевград за
закриване на МР №№ 1109, 2101 и 1202 по автобусна линията София
– Благоевград и промяна в МР №№ 1101, 1102, 1103, 1104, 1105,
1106, 1107, 1108, 1110 и 1111, съгласно подписаното споразумение
със Софийска община, по автобусна линията София – Благоевград,
като предлага на Областния управител да съгласува маршрутните
разписание
и
изготви
предложение
до
ИА
„Автомобилна
администрация“ за промяна на републиканската транспортна схема.
Предложение на община Банско (вх. № 12-046(5)/02.12.2013 г.):
Промени в републиканската транспортна схема:
Промяна в МР № 1101 и 1201 по автобусна линия
София - Банско – без промяна на началните часове на тръгване от
София и Банско. Промяна времето за пътуване по маршрута,
съобразено със замерванията;
Промяна в МР № 1101 по автобусна линия София Добринище – без промяна на началните часове на тръгване от София
и Добринище. Промяна времето за пътуване по маршрута, съобразено
със замерванията;
Промяна в МР № 1101 по автобусна линия
София - Баня – без промяна на началните часове на тръгване
от София и Баня. Промяна времето за пътуване по маршрута,
съобразено със замерванията.
Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да съгласува маршрутните
разписания
и
изготви
предложение
до
ИА
„Автомобилна
администрация“ за промяна републиканската транспортна схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 123
Приема предложението на община Банско за промяна в МР
№№ 1101, 1201 по автобусна линията София – Банско; МР № 1101 по
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автобусна линията София – Добринище; МР № 1101 по автобусна
линията София – Баня, като предлага на Областния управител да
съгласува маршрутните разписание и изготви предложение до ИА
„Автомобилна администрация“ за промяна на републиканската
транспортна схема.
Предложение на община Петрич (техен изх. № 08-00206/12.11.2013г.):
Промени в републиканската транспортна схема:
Към
предложението
са
приложени
споразумителни
протоколи със Софийска община и община Благоевград.
Промяна в МР № 1103 по автобусна линия София Петрич – без промяна на началните часове на тръгване от София и
Петрич. В посока Петрич се включва спирка на АГ Благоевград (със
забележка „само за качване“). Промяна времето за пътуване по
маршрута, съобразено със замерванията;
Промяна в МР № 1201 по автобусна линия София Петрич – без промяна на началния час на тръгване от Петрич и
промяна на часа на тръгване от София от 14:00 часа на 14:30 часа.
Промяна времето за пътуване по маршрута, съобразено със
замерванията;
Промяна в МР № 1202 по автобусна линия София Петрич – без промяна на началния час на тръгване от Петрич и
промяна на часа на тръгване от София от 13:00 часа на 13:30 часа.
Промяна времето за пътуване по маршрута, съобразено със
замерванията;
Промяна в МР № 1203 по автобусна линия София Петрич – без промяна на началните часове на тръгване от София и
Петрич. Промяна времето за пътуване по маршрута, съобразено със
замерванията.
Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да съгласува маршрутните
разписания
и
изготви
предложение
до
ИА
„Автомобилна
администрация“ за промяна републиканската транспортна схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 124
Приема предложението на община Петрич за промяна в МР
№№ 1103, 1203, 1301 и 1201 по автобусна линията София – Петрич,
като предлага на Областния управител да съгласува маршрутните
разписание
и
изготви
предложение
до
ИА
„Автомобилна
администрация“ за промяна на републиканската транспортна схема.
Предложение на община Якоруда:
Представителя на Община Якоруда носи само маршрутните
разписания. Предлагам същите да се разгледат да се даде срок до
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05.12.2013 г. да се представи придружително писмо нам кмета на
общината.
Промени в републиканската транспортна схема:
Промяна в МР № 1101 по автобусна линия София Якоруда – без промяна на началните часове на тръгване от София и
Якоруда. Променя се времето за пътуване по маршрута, съобразено
измереното със софтуера на ИА „автомобилна администрация“;
Промяна в МР № 1201 и 3101 по автобусна линия
София - Якоруда – без промяна на началните часове на тръгване от
София и Якоруда. Променя се времето за пътуване по маршрута,
съобразено
измереното
със
софтуера
на
ИА
„автомобилна
администрация“.
Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да съгласува маршрутните
разписания, след представяне на придружително писмо от кмета на
общината до 05.12.2013 г. и изготви предложение до ИА „Автомобилна
администрация“ за промяна републиканската транспортна схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 125
Приема предложението за промяна в МР №№ 1101, 1201 и
1301 по автобусна линията София – Якоруда, като предлага на
Областния управител да съгласува маршрутните разписание и изготви
предложение до ИА „Автомобилна администрация“ за промяна на
републиканската
транспортна
схема,
след
представяне
на
придружително писмо от кмета на общината до 05.12.2013 г.
Предложение на община Хаджидимово:
Има само представени МР разписания от превозвача, тъй
като
представителя на общината има здравословен проблем.
Предлагам същите да се разгледат и да се даде срок до 05.12.2013 г.
да се представи придружително писмо на кмета на общината.
Промени в републиканската транспортна схема:
Промяна в МР № 1101 по автобусна линия София Хаджидимово – без промяна на началните часове на тръгване от
София и Хадижимово. Промяна времето за пътуване по маршрута,
съобразено със замерванията;
Промяна в МР № 1201 по автобусна линия София Хаджидимово – без промяна на началните часове на тръгване от
София и Хаджидимово. Промяна времето за пътуване по маршрута,
съобразено със замерванията;
Промяна в МР № 1301 по автобусна линия София Хаджидимово – без промяна на началните часове на тръгване от
София и Хаджидимово. Промяна времето за пътуване по маршрута,
съобразено със замерванията.
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Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да съгласува маршрутните
разписания, след представяне на придружително писмо от кмета на
общината до 05.12.2013 г. и изготви предложение до ИА „Автомобилна
администрация“ за промяна републиканската транспортна схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 126
Приема предложението за промяна в МР №№ 1101, 1201 и
1301 по автобусна линията София – Хаджидимово, като предлага на
Областния управител да съгласува маршрутните разписание и изготви
предложение до ИА „Автомобилна администрация“ за промяна на
републиканската
транспортна
схема,
след
представяне
на
придружително писмо от кмета на общината до 05.12.2013 г.
Предложение на община Сандански (вх. № 30-0054(5)/27.08.2013 г.):
1.
Промени в областната транспортна схема:
Предложение за закриване на МР № 09101 по
линията Благоевград – Петрово, поради намалял пътникопоток;
Предложение за закриване на МР № 09102 по
линията Благоевград – Сандански, поради намалял пътникопоток.
Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител да промени областната транспортна
схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 127
Приема предложението на община Сандански за
закриване МР № 09101 по линията Благоевград – Петрово;
Приема предложението на община Сандански за
закриване на МР № 09102 по линията Благоевград – Сандански;
Предлага на Областния управител да промени
областната транспортна схема, с така гласуваните промени.
2.
Промени в републиканската транспортна схема:
Закриване на МР № 1101 по автобусна линия София –
Сандански, поради намалял пътникопоток;
Закриване на МР № 1102 по автобусна линия София –
Сандански, поради намалял пътникопоток.
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Предлагам исканата промяна да бъде осъществена, като се
предложи на Областния управител изготви предложение до ИА
„Автомобилна
администрация“
за
промяна
републиканската
транспортна схема.
Който е съгласен с така направеното предложение да
гласува с вдигане на ръка. „За“ - 14 гласа, „Против“ – няма,
„Въздържал се“ – няма
РЕШЕНИЕ № 128
Приема предложението на община Сандански за закриване
на МР № 1101 по автобусна линия София – Сандански и № 1102 по
автобусна линия София – Сандански, като изготви предложение до ИА
„Автомобилна администрация“ за промяна на републиканската
транспортна схема.
Останалите маршрутни разписания от квотата на община
Сандански до гр. София, остават същите като получените с писмо
наш.
Вх.
№
12-04-4(4)/06.11.2013
г.
от
ИА
„Автомобила
администрация.
По втора точка от дневния ред:
Г-н Мартин Терзийски (областна администрация):
Искам да Ви занимая със разрешенията, които даваме на
основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2, на кметовете във връзка с
възникване на спешна мярка (чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) №
1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета). Ще Ви помоля да не се
спекулира с тази възможност, и конкурси да бъдат правени в найкратки срокове. Има общини на които е изтекъл срока даден от
Областния управител, а не предприемат никакви действия, нито
обявяват процедура, нито са поискали удължаване на срока, нито са
изпратили
маршрутните
разписания
в
ИА
„Автомобилна
администрация“ за извършване на проверка дали са спазени
изискванията на чл. 16, ал. 4 от Наредба № 2/2002 г.
Поради изчерпване на дневния ред, председателстващия
закри заседанието на комисията.
02.12.2013 год.
Благоевград

Председател:
(Муса Палев)
Протоколчик:
(Мартин Терзийски)
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