РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

№ 3/13.10.2016г.
от

заседание на Областна комисия по транспорт

Днес, 13.10.2016 година, от 10:00 часа в заседателна зала „Струма”

на

Областна администрация Перник, се проведе заседание на Областната комисия по
транспорт на област Перник със следния дневен ред:
1. Разглеждане

на

писмо

от

Кмета

на

община

Перник

с

Вх.№

08.01-

170/07.10.2016г. за промени в маршрутни разписания по автобусна линия
Автогара Перник – Мещица – Автогара Брезник.
2. Други.

Заседанието бе открито при наличие на необходимия кворум и на него
присъстваха:
Председател:
1. Д-р Александър Александров– Областен управител;
Секретар:
2. Диана Кирилова – Мл. експерт „регионално развитие“;
Членове:
3. Елена Иванова - Главен юрисконсулт в Областна администрация Перник;
4. инж. Камелия Виденова – Тончева – началник отдел в община Перник;
5. инж. Димитър Димитров – зам. кмет на община Радомир;
6. Димитър Боянов - Зам. кмет на община Земен;
7. Иво Симеонов - Зам. кмет на община Ковачевци ;
8. Марин Първанов - Ст. сп. УК и ОМП в община Трън;
9. Людмил Петров – Гл. инспектор в ОО ”Автомобилна администрация”- Перник;
10. инж. Илиан Илиев – Гл. експерт в Областно пътно управление Перник;
11. Магдалена Милтенова - Представител на сдружение “Браншови съюз за
стопанска инициатива в транспорта” /БССИТ/

На заседанието присъства и:
Малин Димитров – кметски наместник на с. Селищен дол, община Перник.

Заседанието бе открито от д-р Александър Александров. Той приветства
присъстващите с добре дошли и обяви, че днешното заседанието ще протече при
предварително обявения дневен ред. Д-р Александров добави, че е поканил г-н
Малин Димитров – кметски наместник на с. Селищен дол и че ще му даде думата в
точка Други да ни запознае с възникнал проблем.
Дневния ред бе приет единодушно.

По точка 1 от дневния ред д-р Александров даде думата на г-жа Виденова от
община Перник, която да представи предложените промени по автобусна линия
Автогара Перник – Мещица – Автогара Брезник.
Г-жа Виденова запозна присъстващите с мотивите да бъдат предложени промени.
Д-р Александров благодари на г-жа Виденова и предложи да пристъпим към
гласуване на постъпилите от община Перник предложения, а именно:
1. Към действащото маршрутно разписание на 10.50ч. и съответно 12.10ч. по
автобусна линия АГ Перник - Мещица – Брезник да се добави спирка село
Вискяр.

След разглеждане на така направеното предложение, бе прието следното

РЕШЕНИЕ № 1
Комисията прие единодушно предложението на община Перник за
добавяне на спирка с. Вискяр към маршрутното разписание на 10.50 ч. и
12.10 ч. по автобусна линия Автогара Перник – Мещица – Автогара Брезник.

2. Часа на тръгване от автогара Перник на 15.00ч. да се промени на 14.50ч. и към
маршрутното разписание да се добави спирка село Вискяр.

След разглеждане от страна на комисията, бе прието следното:

РЕШЕНИЕ № 2
Приема предложението на община Перник часа на тръгване от Автогара
Перник да бъде 14.50 ч. В маршрутното разписание се добавя спирка село
Вискяр.
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По точка 2 от дневния ред д-р Александров даде думата на г-н Малин Димитров –
кметски наместник на с. Селищен дол да представи на членовете на комисията
проблем с транспорта.
Г-н Димитров запозна присъстващите, че село Селищен дол се обслужва от
преминаващи автобуси, който спират на разклона, а не влизат в селото. Той също
добави, че някои превозвачи правят курсове до селото на добра воля и помоли
комисията да разгледа възможността автобуса по линия Автогара Перник – Горна
Глоговица на 14.20ч. да влиза в село Селищен дол.
Д-р Александров даде думата на г-н Боянов –Зам. кмет на община Земен да
представи възможностите, тъй като цитираната линия е възложена от община Земен.
Г-н Боянов обясни, че в действащото маршрутно разписание фигурира само спирка
разклон Селищен дол. При създалата се ситуация от страна на община Земен няма
да има пречки да се промени разписанието добави г-н Боянов.
След проведена дискусия от страна на комисията единодушно се реши да
бъде разгледана и гласувана промяна в разписанието по автобусна линия Автогара
Перник- Горна Глоговица и бе формулирано предложение, а именно:
По автобусна линия Автогара Перник - Горна Глоговица от действащото
маршрутно разписание на 14.20ч. да отпадне спирка разклон Селищен дол и да се
добави спирка с. Селищен дол.
Предложението бе подложено на гласуване и бе взето следното

РЕШЕНИЕ №3
Комисията единодушно реши да бъде извършена промяна в маршрутното
разписание

на

14.20ч.

по

автобусна

линия

Автогара

Перник-

Горна

Глоговица и да бъде издадено ново маршрутно разписание от Областна
администрация Перник.

След изчерпване на дневния ред, д-р Александров закри заседанието .

СЕКРЕТАР НА
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
ПО ТРАНСПОРТ:

/П/

/Диана Кирилова/
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