П Р О Т О К О Л № 47

Днес 28.06.2016 год.(вторник) 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 беше открито от г-н Бисер Михайлов (Заместник
областен управител):
Откривам днешното заседание на комисията за разглеждане на
постъпили предложения за промени в областната и републиканската
транспортна схема.
Заседанието е свикано с моя Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016
г.
На днешното заседание ще обсъдим предложения на общините
– Разлог, Банско, Сандански и Благоевград. ще обсъдим и обобщената
информация получена от общинските администрации, по повод на писмо
с наш изх. № 06-04-10/04.05.2016 г., както и други въпроси, ако
възникнат в хода на заседанието.
На заседанието от 21 души, присъстват 17 души.
Преди да пристъпим към гласуване на дневния ред искам да
напомня, че представителите на браншовите организации имат право на
1(един) глас.
Предлагам днешното заседание на протече при следния дневен
ред:
1. Обсъждане на постъпили предложения за промени в
републиканската транспортна схема.
2. Обсъждане на постъпили предложения за промени в
областната транспортна схема.
3. Разни.
гласува.

Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да

„За“ - 16 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 135
Дневен ред:
1. Обсъждане на постъпили
републиканската транспортна схема.

предложения

за

промени

в

1

2. Обсъждане на постъпили
областната транспортна схема.
3. Разни.

предложения

за

промени

в

По първа точка от дневния ред, изказвания направиха:
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Разлог за промяна по
автобусна линия София – Елешница (МР № 1101), а именно включване в
маршрутното разписание на АС Разлог (спирка по желание).
Спирката на АГ Разлог е премахната през 2014 г., тъй като при
проверка за съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 4 от Наредба № 2
(в ИА „Автомобилна администрация“) е установено, че има конфликти с
други действащи разписания.
За да бъдат избегнати конфликтите в посока от София към
Елешница от маршрута са отпаднали спирки АГ Благоевград, АГ Разлог и
АГ Банско.
Считам, че така направеното предложение на общината,
противоречи на разпоредбите на Наредба № 2 и не следва да бъде
приемно в този му вид.
За да се включи спирка в Разлог, трябва да се промени часа на
тръгване от гр. София или да се докаже транспортна необходимост по
реда на чл. 6, ал. 3 в „посоката на конфликта“.
Г-н Георги Татарски (Община Разлог):
Това предложение е продиктувано от факта, че автобуса на
връщане от София, спира на с. Баня, така че хората които пътуват от
София до съставните села, трябва да се връщат до гр. Разлог и от там да
се качват на автобуси до селата.
В този момент пристигна и представителя на Община Белица и
присъстващите в залата стават 18 души.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Аз зная, че има неудобство за пътуващите, но спирката „по
желание“, предполага, че от София ще могат да се качват пътници за гр.
Разлог и това точно е в противоречие с разпоредбата на наредба,
регламентираща отстояние на тръгване на автобусите по едно
направление на 60 мин. Поради тази причина са премахнати спирките и
на други маршрутни разписания на други общини.
Г-н Георги Татарски (Община Разлог):
Аз не съм много съгласен, тъй като другите автобуси спират на
АС Предел и тази спирка не е премахната.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Явно имате предвид МР № 1201 по линия София – Огняново и
МР № 2101 по линия София – Хаджидимово, то те нямат в разписанието
спирка на Предел. Както казах преди вариантите са два: или да се
предложи нов час на тръгване от гр. София или трябва да се докаже
транспортна необходимост по реда на наредбата
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Който е съгласен да се отхвърли предложението на община
Разлог, моля да гласува с вдигане на ръка.

2

„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 136
1. Не приема предложението на Община Разлог да се включи
„спирка по желание“ Разлог по линия София – Елешница МР № 1101 в
посока София – Елешница.
2. Предложението ще бъде прието, след доказване на
транспортна необходимост по реда на Наредба № 2 или предлагане на
нов час на тръгване от гр. София.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Благоевград за промяна в
републиканската транспортна схема.
- Закриване на МР 1202 по автобусна линия София –
Благоевград;
- Закриване на МР 1201 по автобусна линия Благоевград –
Кюстендил.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 137
1. Приема предложението на Община Благоевград за закриване
на МР 1202 по автобусна линия София – Благоевград и закриване на МР
1201 по автобусна линия Благоевград – Кюстендил.
2. Предлага на Областния управител да изпрати предложение до
ИА „Автомобилна администрация“ за коригиране на РТС, съгласно т. 1 от
настоящото решение.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Сандански за промяна
републиканската транспортна схема.
- МР № 1203 по автобусна линия София – Сандански
спирката в Благоевград посока София, става „спирка по желание“.
- МР № 1204 по автобусна линия София – Сандански
спирката в Благоевград посока София, става „спирка по желание“.
- МР № 1301 по автобусна линия София – Сандански
спирката в Благоевград посока София, става „спирка по желание“.

в
–
–
–
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- МР № 1101 по автобусна линия София – Петрово – спирката
в Благоевград посока София, става „спирка по желание“, а в посока
София-Петрово, автобуса да спира на АГ Благоевград.
- МР № 1101 по автобусна линия София – Мелник – спирката в
Благоевград посока София, става „спирка по желание“, а в посока СофияМелник, автобуса да спира на АГ Благоевград.
Към предложението на общината е приложено споразумение
между Община Благоевград и Община Сандански, както и копие на
протокол за обладаване пътникопотока на АГ Сандански.
Моето становище е да се подкрепим включването на „спирка по
желание“ Благоевград в посока София и да се откаже включването на
спиране на АГ Благоевград в посока Сандански за МР № 1101 по
автобусна линия София – Петрово и МР № 1101 по автобусна линия
София – Мелник.
Спирката на АГ Благоевград е премахната през 2014 г., поради
конфликт с други разписания по това направление.
Приложения протокол за обследване не може да бъде от полза,
тъй като той е за обследване на пътникопотока на АГ Сандански в посока
София и Благоевград, а ще трябва да се прави такова обследване на АГ
София посока Сандански.
Г-н Емил Арнаудов (Община Сандански):
Както знаете изключването на АГ Благоевград създава много
затруднения за пътуващите и всички писма които сме получавали от
изпълнителната агенция се иска да има съгласуване с Община
Благоевград. За това и ние постигнахме тази договорка.
Г-н Петър Демерджиев (КАПБ):
Ние това сме го говорили много пъти тук на комисия и аз ако
бъда на заседанието в София ще гласувам „за“.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Искам да Ви уведомя, че ако се приеме автобуса София-Мелник
да спира на АГ Благоевград, тогава предложението за областната
транспортна схема за линия Благоевград – Сандански с час на тръгване в
15:00 часа няма да може да бъде прието, тъй като автобуса за Сандански
по линията София-Мелник ще тръгва в 15:55 часа и няма да има 60 мин.
отстояние.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Сега
пак
стигаме
до
казуса
законосъобразност
и
целесъобразност. Ако предложението няма да мине без доказване на
пътникопоток, няма смисъл да го пращаме в изпълнителната агенция.
Дайте да го направим както е по наредбата, иначе си говорим колкото да
ни мине времето.
Г-н Петър Демерджиев (КАПБ):
Аз мисля, че трябва да направим един разговор с Красимир
Калайджиев и да уточним как да направим предложението.
Г-н Георги Ангелски (ОО „АА“ Благоевград):
До няколко дни и Община Петрич ще внесат споразумение.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
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Аз предлагам да отложим предложението на Община Сандански
и след разговор с изпълнителната агенция да прецизираме нашите
предложения.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 138
Отлага за следващото заседание предложението на Община
Сандански за промени в републиканската транспортна схема.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Почваме да разглеждаме предложенията за промени в
областната транспортна схема по т. 2 от дневния ред.
Разглеждаме предложение на Община Разлог за промяна по
линия Благоевград – Елешница МР № 08101.
Тъй като линията беше в конфликт с други разписания, става
въпрос по посока от Благоевград към Елешница, Община Разлог предлага
линията да е само до Благоевград. Като остава условието да пътува само
в понеделник от 15.09 до 30.06.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 11 гласа, „Против“ – 2 гласа, „Въздържал се“ – 4 гласа
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 139
1. Приема предложението на Община Разлог за промяна в МР
№08101 по автобусна линия Благоевград – Елешница, а именно линията
става еднопосочна само до Благоевград.
2. Предлага на Областния управител на утвърди предложението
на Община Разлог.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Разлог за промяна по
линия Благоевград – Добърско МР № 08101.
Тъй като линията беше в конфликт с други разписания, става
въпрос по посока от Благоевград към Добърско, Община Разлог предлага
линията да е само до Благоевград. Остава условието да пътува само в
неделя от 15.09 до 30.06.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
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Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 8 гласа, „Против“ – 2 гласа, „Въздържал се“ – 7 гласа
Предложението не се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 140
1. Не приема предложението на Община Разлог за промяна в МР
№ 08101 по автобусна линия Благоевград – Добърско, а именно линията
става еднопосочна само до Благоевград.
2. Закрива автобусна линия Благоевград – Добърско МР №
08101.
3. Предлага на Областния управител на утвърди решението на
комисията по т. 2.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Разлог за промяна по
линия Благоевград – Елешница МР № 08102.
Тъй, като старото разписание е в конфликт с други маршрутни
разписания се предлага да бъде променен маршрута на линията, а
именно по новоремонтирания участък, като автобуса няма да преминава
през Банско и Добринище.
Считам, че предложението на общината, следва да бъде
подкрепено от комисията.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 141
1. Приема предложението на Община Разлог за промяна в МР
№08102 по автобусна линия Благоевград – Елешница, а именно промяна
на маршрута след АГ Разлог през с. Баня и ген. Ковачев. Отпадат спирки
АГ Банско и АГ Добринище.
2. Предлага на Областния управител на утвърди предложението
на Община Разлог.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Банско с вх. № 08-0816/15.04.2016 г.
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През месец януари бяхме уведомени, че в общината предстои
процедура по възлагане на автобусните линии от тяхната квота. След
проведена кореспонденция беше изпратено писмо с изх. № 08-084(3)/18.02.2016 г. с обследваните разписания.
Гореописаното писмо на общината е в отговор на писмото на
Областна администрация.
След преглед на предложението се установи, че е изчистен
конфликта между линиите Разлог – Осеново и Разлог – Гостун, но не е
изчистен конфликта с линиите Разлог – Кремен и Разлог – Обидим.
Предлагам предложението да не бъде гласувано, като се отложи
за следващата комисия.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 142
Отлага за следващото заседание предложението на Община
Банско за коригиране на маршрутните разписания.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Благоевград с вх. № 0801-39/03.06.2016 г.
Предлагат да бъдат закрити следните маршрутни разписания МР - № 03102 и № 03103 по автобусна линия Благоевград – Якоруда; №
03101 по автобусна линия Благоевград – Добринище; № 03101 и №
03102 по автобусна линия Благоевград – Банско; № 03101 и № 03102 по
автобусна линия Благоевград – Сандански; № 03301, 03101 и 03201 по
автобусна линия Благоевград – Мелник; № 03101 по автобусна линия
Благоевград – Габрене и № 03101 по автобусна линия Благоевград –
Огняново.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 143
1. Закрива следните маршрутни разписания - МР - № 03102 и №
03103 по автобусна линия Благоевград – Якоруда; № 03101 по автобусна
линия Благоевград – Добринище; № 03101 и № 03102 по автобусна
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линия Благоевград – Банско; № 03101 и № 03102 по автобусна линия
Благоевград – Сандански; № 03301, 03101 и 03201 по автобусна линия
Благоевград – Мелник; № 03101 по автобусна линия Благоевград –
Габрене и № 03101 по автобусна линия Благоевград – Огняново.
2. Предлага на Областния управител да утвърди гласуваните
промени в т. 1.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Благоевград за промяна
на МР 03101 по автобусна линия Благоевград – Петрич.
Съкращават се спирките по маршрута и се променя часа на
тръгване от АГ Благоевград от 7:30 часа на 11:00 часа.
Промяната не е съобразена с чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2,
като МР е в конфликт с МР № 03201 по автобусна линия Благоевград –
Петрич и МР № 07101 по автобусна линия Благоевград – Петрич. Проекта
за маршрутно разписание не е съгласуван с Община Струмяни и спирката
трябва да отпадне.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
За да се избегне излишно протакане, предлагам да вземем
решението под условие, че ще представят протокол за доказване на
транспортна необходимост.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 144
1. Приема предложението на Община Благоевград за промяна в
МР 03101 по автобусна линия Благоевград – Петрич, а именно променя се
маршрута на линията Благоевград – Кресна – Долна Градешница –
Сандански – Петрич; променя се часа на тръгване от АГ Благоевград от
7:30 на 11:00 часа.
2. Промяната да влезе в сила, след представяне на протокол за
доказване на транспортна необходимост от АГ Благоевград в посока
Петрич.
3. Предлага на Областния управител да утвърди гласуваните
промени в т. 1, след като се изпълни условието по т. 2 от настоящото
решение.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Благоевград за промяна
на МР 03201 по автобусна линия Благоевград – Петрич.
Променя часа на тръгване от АГ Петрич от 12:40 часа на 12:30
часа, а часа на тръгване от АГ Благоевград се запазва и се включва
спиране на АГ Сандански.
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Промяната не е съобразена с чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2,
като МР е в конфликт с МР № 03101 по автобусна линия Благоевград –
Петрич. Проекта за маршрутно разписание не е съгласуван с Община
Струмяни и спирката трябва да отпадне.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Тук ще трябва да процедираме, като в предходното решение, а
именно да го вземем под условие, че ще представят протокол за
доказване на транспортна необходимост, но този път от АГ Петрич в
посока Благоевград.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 145
1. Приема предложението на Община Благоевград за промяна в
МР 03201 по автобусна линия Благоевград – Петрич, а именно променя се
маршрута на линията Благоевград – Кресна – Долна Градешница –
Сандански – Петрич; променя се часа на тръгване от АГ Петрич от 12:40
на 12:30 часа.
2. Промяната да влезе в сила, след представяне на протокол за
доказване на транспортна необходимост от АГ Петрич в посока
Благоевград.
3. Предлага на Областния управител да утвърди гласуваните
промени в т. 1, след като се изпълни условието по т. 2 от настоящото
решение.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Благоевград за промяна
на МР 03203 по автобусна линия Благоевград – Петрич.
Часа на тръгване от АГ Благоевград се запазва, променя часа на
тръгване от АГ Петрич от 10:35 часа на 11:00 часа и се включва спиране
на АГ Сандански в посока за Благоевград.
В проекта за маршрутно разписание липсва подпис на кмета на
Община Струмяни и тази спирка следва да отпадне.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Който е съгласен с така направеното предложение със
забележката, че отпада спирането в Струмяни, моля да гласува с вдигане
на ръка.
„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
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РЕШЕНИЕ № 146
1. Приема предложението на Община Благоевград за промяна в
МР 03203 по автобусна линия Благоевград – Петрич, а именно а именно
променя се маршрута на линията Благоевград – Кресна – Долна
Градешница – Сандански – Петрич; променя се часа на тръгване от АГ
Петрич от 10:35 на 11:00 часа; включва спирка на АГ Сандански в посока
за Благоевград.
2. Предлага на Областния управител да утвърди гласуваните
промени в т. 1.
Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Разглеждаме предложение на Община Сандански за промяна на
МР 09101 по автобусна линия Благоевград – Сандански.
Часа на тръгване от АГ Сандански се променя от 9:40 часа на
10:00 часа и часа на тръгване от АГ Благоевград се променя от 12:40
часа на 15:00 часа.
В новото маршрутно разписание е съгласувано с всички общини
със спирки по маршрута и следва да бъде гласувано.
Г-н Бисер Михайлов (Областен управител):
Който е съгласен с така направеното предложение моля, да
гласува с вдигане на ръка.
„За“ - 17 гласа, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма
Предложението се приема.
На основание т. 5 от Заповед № ОА-АК-236/16.06.2016 г. на
Областния управител на Област Благоевград, след проведено явно
гласуване, комисията прие
РЕШЕНИЕ № 147
1. Приема предложението на Община Сандански за промяна в
МР 09101 по автобусна линия Благоевград – Сандански, а именно да се
промени часа на тръгване от АГ Сандански от 9:40 часа на 10:00 часа и
часа на тръгване от АГ Благоевград се променя от 12:40 часа на 15:00
часа.
2. Предлага на Областния управител да утвърди гласуваните
промени в т. 1.

Г-н Мартин Терзийски (Областна администрация):
Това беше последното предложение за промяна в областната
транспортна схема и преминаваме към т. 3 от дневния ред.
С писмо изх. № 06-04-10/04.05.2016 г. е изискана информация
от общините, относно възложените линии от областната транспортна
схема, срока на възлагането им и правното основание за възлагането.
След обобщаване на информацията могат да се направят
следните изводи:
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 има маршрутни разписания от областната транспортна схема,
които не са възложени;
 много от общините са възложили МР по автобусните линии от
тяхната квота на превозвачи под условие „до провеждане на процедура“.
Ще Ви помоля за следващото заседание на комисията да
проверите още веднъж в областната транспортна схема, която е качена
на интернет страницата на областта, кои маршрутни разписания са от
Вашата квота и ако има не възложени да ги предложите закриване.
Това ще облекчи до голяма степен обследването на
разписанията за които предстои конкурс, тъй като тогава картинката ще е
най-чиста. В момента Община Гърмен са подали МР за обследване и аз
бавя умишлено това, тъй като между Гърмен и Гоце Делчев има МР, които
не се изпълняват, а са в областната транспортна схема и това обследване
няма да отговаря на действителното положение.
По вторият извод искам да Ви каже, че тази година сме
издавали разрешения за спешна мярка на три или четири общини, а
възлагането „до провеждане на процедура“ е масово. Следва да имате
предвид, че обикновено разрешенията ги даваме за шест месеца, а сега
сме средата на годината.
Г-н Георги Ангелски (ОО „АА“ Благоевград):
Щом сте събрали такава информация искам да ми я
предоставите с писмо, аз ще направя проверка и тези дето извършват
превозите без нужното разрешение ще бъдат санкционирани.
Поради изчерпване на дневният ред председателя на комисията
закри заседанието в 12:40 часа.

28.06.2016 год.
Благоевград

Председател:
(Бисер Михайлов)
Протоколчик:
(Мартин Терзийски)
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