П Р О Т О К О Л № 40
Днес 04.06.2012 год.(понеделник) от 10.30 часа в сградата на
Областна администрация Благоевград се проведе заседание на областната
комисия по чл.11, ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на Министъра на
транспорта.
Заседанието се ръководи от Бисер Михайлов (Зам.областен
управител).
За заседанието беше подготвен следния дневен ред:
1. Обсъждане на постъпили предложения за промени в областната
транспортна схема.
2. Обсъждане на постъпили предложения за промени в
републиканската транспортна схема.
3. Разни.
Г-н Бисер Михайлов (Зам. председател на комисията):
От поканените представители на комисията в момента присъстват 11
(единадесет) члена, което означава, че може да взимаме решения.
По първа точка от дневния ред, има постъпило предложение от
община Сандански с вх. № 08-01-22/01.06.2012 г. за закриване на МР № 09102
и 09101 по автобусна линия Петрич. Давам думата на представителя на
община Петрич да изкаже мнение по предложението.
Г-н Бойко Янчев (Община Петрич)
Нямаме нищо на против за закриване на споменатите маршрутни
разписания.
Г-н Бисер Михайлов (Зам. председател на комисията):
Предлагам да гласуваме за предложението на община Сандански.
Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка. „За“ - 11 гласа,
„Против“ – няма, „Въздържал се“ - няма
РЕШЕНИЕ № 105
1. Закрива МР № 09102 и МР № 09101 по автобусна линия Петрич –
Сандански.
Г-н Бисер Михайлов (Зам. председател на комисията):
Минаваме към т. 2 от дневния ред. Давам думата на г-н Ангелски.
В залата влезе г-жа Емилия Топалова – представител на община
Гърмен.
Г-н Георги Ангелски (Началник на ООКД - ДАИ – Благоевград):
Както знаете миналия месец падна моста на р. Струма при с. Рибник,
община Петрич. По този мост минаваха автобусите пътуващи за и от гр.
Петрич. Към този момент автобусите са пренасочени през разклона с.
Тополница и Марикостиново. Така разстоянието между Сандански и Петрич се
увеличава с около 15 км., което води и до увеличаване за времето за пътуване.

Тук има представител на ОПУ – Благоевград, който може да каже за колко
време моста ще бъде възстановен.
Г-н Румен Тодоров (ОПУ - Благоевград):
Моста ще бъде възстановен не по-рано от 5 до 7 месеца.
Г-н Георги Ангелски (Началник на ООКД - ДАИ – Благоевград):
В този случай трябва маршрутните разписания за автобусите до и от
Петрич от областната и републиканската транспортна схема да бъдат
променени.
Г-н Мартин Терзийски (областна администрация):
За да станат промените, трябва да бъде направено замерване на
разстоянието и времето за пътуване. След което общините да направят
предложение чрез ОА – Благоевград до ИА „Автомобилна администрация“ за
МР от републиканската транспортна схема и до ОА – Благоевград за
областната транспортна схема.
Г-н Георги Ангелски (Началник на ООКД - ДАИ – Благоевград):
Става въпрос за три курса възлагани от община Петрич и два курса
възлагани от община София, по линията София – Петрич (от републиканската
транспортна схема). За областната транспортна схема е по-лесно, тъй като
може да се направи извънредно заседание.
Г-н Бисер Михайлов (Зам. председател на комисията):
Предлагам следното решение, тъй като времето за изпращане на
нашите предложени до ИА „Автомобилна администрация“ е 06.06.2012 г., г-н
Ангелски съвместно с община Петрич да организират още утре необходимите
замервания и до 06.06.2012 г. да изпратят в ОА – Благоевград писмо с исканите
промени. Сега да вземем принципно решение за тези промени, а след
представяне на необходимите документи да гласуваме неприсъствено.
Ако сте съгласни с това моля, да гласувате? 12 ”за”, 0 ”против”, 0
”въздържали се”.
РЕШЕНИЕ № 106
1. Възлага на ДАИ – Благоевград и община Петрич в срок до
06.06.2012 г. да направят необходимите замервания на разстояние и време за
пътуване по маршрута Сандански – Петрич, през разклона за с. Тополница и
Марикостиново.
2. След представяне на необходимите документи да се приемат
промените, чрез неприсъствено гласуване.
Поради изчерпване на дневния ред, председателстващия закри
заседанието на комисията.
04.06.2012 год.
Благоевград
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