РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

П Р О Т О К О Л № 1/09.01.2018 Г.
от
заседание на Областната комисия по транспорт
Днес, 9 януари 2018г. от 14.00 часа в заседателна зала « Струма», находяща се
на партерния етаж на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на
Областната комисия по транспорт, на която присъстваха:

Председател: Ирена Соколова – Областен управител на област Перник
Зам. председател: Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник
Секретар: Диана Кирилова – Старши експерт „Регионално развитие” в Областна
администрация Перник.
Членове:
1. Димитър Димитров – зам.кмет на община Радомир;
2. Димитър Боянов – зам.кмет на община Земен;
3. Иван Бъчваров – зам. кмет на община Брезник;
4. Иво Симеонов – зам.кмет на община Ковачевци;
5. Марин Първанов – Ст. специалист УК и ОМП в община Трън;
6. Камелия Виденова – началник отдел на ОСИТТЗ – община Перник;
7. Христо Крумов – началник на ОО „АА“ – Перник;
8. Магдалена Милтенова – Представител на сдружение „БССИТ“
9. Елена Иванова – ИД директор на дирекция АКРРДС и главен юрисконсулт в
областна администрация Перник;
10. Илиан Илиев – Главен експерт в отдел „ИРД“ и ОМП в ОПУ – Перник.

На заседанието присъства и : Асен Асенов – Кмет на с. Ноевци, община Брезник

Заседанието бе открито от г-жа Ирена Соколова. Тя приветства присъстващите с
добре дошли

и

обяви, че днешното заседанието се свиква по повод постъпило

писмо от общинна Брезник с предложения за промени по автобусни линии от

Областната транспортна схема. Заседанието ще протече по предварително обявения
дневен ред.
Дневния ред бе приет единодушно.

По точка 1 от дневния ред г-жа Соколова даде думата на г-н Бъчваров – зам. кмет
на община Брезник да представи исканите промени от тяхна страна и съответно да
се мотивира за тях.
Г-н Бъчваров запозна присъстващите с исканите промени както следва:
1. Курсът на 4.30 часа от с. Ноевци до Автогара Перник по автобусна линия
Автогара Перник – Ноевци – Бегуновци да отпадне/закрие/ от Областната
транспортна схема.
2. Курсът на 22.30 часа от Автогара Перник до с. Ноевци по автобусна линия
Автогара Перник – Ноевци – Бегуновци да отпадне/закрие/ от Областната
транспортна схема.
3. По линията Автогара Перник – Ноевци- Бегуновци, курсът на 8.00 часа от
Перник и съответно в обратна посака на 9.20 часа от с. Бегуновци да бъде
закрит.
4. По линията Автогара Перник – Батановци – Брезник, курсът на 19.15 от
Автогара Перник до Брезник да отпадне от Областната транспорти схема.
5. По линията Автогара Перник – Мещица – Брезник, курсът на 7.15 от Автогара
Перник до Брезник да отпадне от Областната транспорти схема
6. Маршрутното разписание по линия Автогара Перник – Банище – Долна
Секирна на 14.20часа да се изпълнява целогодишно в делнични дни до с.
Ноевци, като в сряда и почивните дни продължи да си се изпълнява, както
досега до с. Долна Секирна
7. По линията Автогара Перник – Ноевци – Бегуновци да се променят часовете
на тръгване от 18.00 часа на 18.30 часа от Перник и от 19.00 на 19.30 часа от
с . Бегуновци.

Г-н Бъчваров добави, че в периода 29.11.2017г. -06.12.2017г. е извършена
проверка, относно пътникопотока на курсове от Областната транспортна схема, за
която превозвачите са сигнализирали, че са нерентабилни.

Г-н Асенов - кмет на с. Ноевци взе думата, за да изрази своята позиция относно
закриването на курсовете на 4.30 часа от Ноевци и 22.30 часа от Перник. Той заяви,
че колкото и малко да са пътуващите по тази линия в ранните и късните часове на
деня, те не трябва да се закриват поради това, че е единствената алтернатива за
работещите. Той добави, че пътуващите са 2-3 човека, но нямат друга алтернатива.
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Г-жа Милтенова се включи в дискусията и обясни на присъстващите, че в случая
въпросната линия не се субсидира от държавата, тъй като не попада в обхвата на
изискванията на наредбата за субсидиране.
Г-жа Виденова също се включи в дискусията и заяви, че кметовете по населени
места, през които преминава тези автобуси, също са изразили мнение, че не трябва
да се закриват.
След като изслуша всички гледни точки г-жа Соколова предложи на членовете на
комисията, за курсовете на 4.30часа и 22.30 часа по линията Автогара Перник –
Ноевци – Бегуновци да не се взема окончателно решение, а да бъдат оставени за
разлеждане на следващо заседание до намиране на алтернативен вариант за
пътуващите.
След проведената дискусия, се пристъпи към гласуване на предложенията
поотделно:
1.

За отпадане на курсовете на 4.30часа и 22.30 часа по автобусната линия
Автогара Перник – Ноевци – Бегуновци от Областната транспортна схема
се взе следното решение със „ЗА“ – 11 гласа ; „ПРОТИВ“: 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

РЕШЕНИЕ № 1
Отлага разглеждането на предложените за отпадане курсове на 4.30 и
22.30 часа по линията Автогара Перник – Ноевци – Бегуновци за
следващо заседание.

2. За линията Автогара Перник – Ноевци- Бегуновци, курсът на 8.00 часа от Перник
и съответно в обратна посака на 9.20 часа от с. Бегуновци да бъде закрит,
комисията взе следното решение със „ЗА“ – 11 гласа ; „ПРОТИВ“: 0 гласа ;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа
РЕШЕНИЕ № 2
Дава съгласие за закриване на маршрутното разписание на 8.00 часа
от Перник и 9.20 часа от с. Бегуновци по автобусна линия Автогара
Перник – Ноевци - Бегуновци.
3. По линията Автогара Перник – Батановци – Брезник, курсът на 19.15 от Автогара
Перник до Брезник да отпадне от Областната транспорти схема, комисията взе
следното решение със „ЗА“ – 11 гласа ; „ПРОТИВ“: 0 гласа ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
0 гласа
РЕШЕНИЕ № 3
Дава съгласие за закриване на маршрутното разписание на 19.15
часа по автобусна линия Автогара Перник – Батановци - Брезник.
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4. По линията Автогара Перник – Мещица – Брезник, курсът на 7.15 от Автогара
Перник до Брезник да отпадне от Областната транспорти схема, комисията взе
следното решение със „ЗА“ – 9 гласа ; „ПРОТИВ“: 0 гласа ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2
гласа
РЕШЕНИЕ № 4
Дава съгласие за закриване на маршрутното разписание на 7.15 часа
по автобусна линия Автогара Перник – Мещица - Брезник.

5.

За автобусна линия Автогара Перник – Банище – Долна Секирна курсът на 14.20
часа да започне да се изпълнява целогодишно в делнични дни до с. Ноевци, а в
сряда и почивните дни продължи да се изпълнява, както досега до с.
Долна Секирна, комисията взе следното решение със „ЗА“ – 11 гласа ;
„ПРОТИВ“: 0 гласа ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

РЕШЕНИЕ № 5
Курсът на 14.20 часа по автобусна линия Автогара Перник – Банище – Долна
Секирна да се изпълнява до с. Ноевци в дните понеделник, вторник,
четвъртък и петък, а в дните сряда, събота и неделя до с. Долна Секирна,
както е заложено в досега действащото маршрутно разписание.

6. За линията Автогара Перник – Ноевци – Бегуновци да се променят часовете на
тръгване от 18.00 часа на 18.30 часа от Перник и от 19.00 на 19.30 часа от с .
Бегуновци, комисията взе следното решение със „ЗА“ – 11 гласа ; „ПРОТИВ“: 0
гласа ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа
РЕШЕНИЕ № 6
Да се променят часовете на тръгване по линията Автогара ПерникНоевци Бегуновци, както следва:
Час на тръгване от Автогара Перник 18.30 часа и час на тръгване от с.
Бегуновци 19.30 часа

По точка втора - Други .
Нямаше желаещи за изказвания.

След изчерпване на дневния ред, г-жа Соколава благодари на присъстващите за
ползотворната работа и закри заседанието.
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