УТВЪРЖДАВАМ:
РАЙЧО ЦВЕТИН
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

П Р О Т О К О Л № РД-18-14/29.01.2018 г.

от заседание на комисията по чл.11, ал. 1 от наредба №2 от 15.03.2002 г.
(загл. изм. – дв бр. 44 от 2011 г.) за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси
Днес, 29.01.2018 г., от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация гр.
Кюстендил, се проведе заседание на комисията по чл.11, ал. 1 от наредба №2 от
15.03.2002 г. (загл. изм. – дв бр. 44 от 2011 г.) за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
определена

със

Заповед

№РД-20-32/24.01.2018

г.

на

Областния

управител

на

Кюстендилска област.
На заседанието присъстваха г-н Райчо Цветин - Заместник областен управител на
Кюстендилска област и председател на Комисията, Василка Манчева Директор на
Дирекция АКРРДС при Областна администрация Кюстендил, Евелина Марковска – Главен
експерт в Областна администрация Кюстендил, Милен Йорданов – представител на
Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил; инж. Юлияна БожиловаДиректор

на

Областно

пътно

управление

гр.

Кюстендил;

Мария

Семерджиева

–

представител на община Кюстендил, Стефан Бойчев – представител на община Дупница.
Г-н Райчо Цветин откри заседанието при следния:
ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и произнасяне по предложението за изменение на транспортни
схеми за обществен превоз на пътници от Областната транспортна схема и нови
маршрутни разписания по автобусна линия Кюстендил-Дупница-Кюстендил –
докладва Мария Семерджиева – представител на община Кюстендил
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2. Разглеждане и произнасяне по искане за отпускане на допълнителен час към
разписанието от Републиканската транспортна схема по автобусна линия
Благоевград – Дупница – докладва Стефан Бойчев – представител на община
Дупница.
3. Други
По точка първа от дневния ред г-н Цветин даде думата на Мария Семерджиева –
представител на община Кюстендил. На Комисията бяха представени и разгледани
направеното с писмо вх. № 08-01-1/05.01.2018 г., допълнено с писмо вх. №08-011(2)/19.01.2018 г., предложение от община Кюстендил за съгласуване и утвърждаване на
промяна в маршрутните разписания по автобусна линия Кюстендил-Дупница-Кюстендил.
Към предложението са приложени: копие от Решение №633 от30.11.2017 г. на
Общински съвет – Кюстендил, както и съгласуваните промени от община Кюстендил,
община Дупница, община Невестино и община Бобов дол.
Предложената промяна в маршрутните разписания по автобусна линия КюстендилДупница-Кюстендил е за временно ограничаване на курсовете, поради редуциран
пътникопоток през зимния сезон, а именно:
По линията Кюстендил-Дупница:
Събота – начален час на тръгване Кюстендил за Дупница – 17.00 часа и неделя –
начален час на тръгване от Кюстендил за Дупница – 07.40 часа - да не се изпълняват за
периода от 01.11.2017г. до 31.03.2018 г.
Комисията разгледа и предлага за утвърждаване от областния управител маршрутни
разписания по междуобщински линии от квотата на община Кюстендил. Разписанията са
съгласувани от община Кюстендил, община Дупница, община Невестино и община Бобов
дол.
По точка втора от дневния ред г-н Цветин даде думата на Стефан Бойчев –
представител на община Дупница. На Комисията беше представено и разгледано
направеното с писмо вх. №08-02-9/18.01.2018 г., от община Дупница искане за отпускане
на допълнителен час към разписанието от Републиканската транспортна схема по
автобусна линия Благоевград – Дупница.
Към искането са приложени: разписание по направлението от превозвач с Договор с
община Дупница№10106/12.10.2005г. от квота Кюстендил/община Дупница; разписание
по направлението от превозвач с Договор с община Благоевград №1201/21.07.2014г. от
квота Благоевград; проект на маршрутно разписание по искания час по направлението,
съгласувано от кметовете на община Дупница и община Благоевград, и областен
управител на област Благоевград; протокол на комисия, определена със Заповед №РД04127/25.01.2018 г. на кмета на община Дупница; писма от директорите на Езикова
гимназия „Акад. Людмил Стоянов“- Благоевград и Природо-математическата гимназия
„Акад.

Сергей

Корольов“

–

Благоевград

за

броя

на

учениците,

пътуващи

по
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направлението,

списък

на

учениците,

пътуващи

с

автобус

по

маршрут

Дупница-

Благоевград и обратно.
Направеното искане е във връзка с възникнали затруднения при пътуване на деца от
град Дупница, учащи в Благоевград и при прибирането от училище след часовете втора
смяна.
Комисията приема предложението за откриване на нов курс по съществуващата линия
Дупница - Благоевград

и предлага същият да бъде утвърден от комисията при

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Поради изчерпване на дневния ред, заместник областния управител и председател
на Комисията господин Райчо Цветин благодари на присъстващите членове на комисията и
закри заседанието.
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