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УТВЪРДИЛ:  (П)

 РОСИЦА ИВАНОВА 

Областен управител 

 на Софийска област 

 

 П  Р О Т О К О Л 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

 Днес, 31.10.2016 г., понеделник, от 10:30 ч. в Областна администрация на 

Софийска област се проведе извънредно заседание на Областната транспортна комисия – 

Софийска област в следния състав: 

1. Николай Николов – заместник областен управител на Софийска област – 

председател на комисията; 

2. Владимир Спиров – младши експерт, отдел „РРЕП”, Областна администрация на 

Софийска област, секретар на комисията;  

3. арх. Христина Петрова – началник отдел ЕТРУТ – Областна администрация на 

Софийска област. 

4. Ива Соколова – старши експерт, отдел „КАК”, Областна администрация на 

Софийска област; 

5. Представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“– главен 

инспектор Бисер Джапунов.  

6. Представител на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” – г-жа 

Венка Стефанова – главен експерт; 

7. Представител на „Национално сдружение на автобусните превозвачи в България” 

– Тихомир Асенов – член на Контролния съвет на НСАПБ. 

На заседанието на комисията присъства и г-н Генчо Герданов – кмет на община 

Копривщица, г-н Радослав Кавалджиев – заместник – кмет на община Мирково, 

Цветелина Костова – секретар на община Антон и г-жа Мария Павлова – главен експерт 

от община Златица (присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол). 

Бяха разгледани предложения за промени в маршрутни разписания на общини от 

Софийска област както следва: Община Антон - Разглеждане на получени с писмо с вх.  

№08.01-28/24.10.2016 г., шест броя проектни предложения на маршрутни разписания по 
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направлението Антон – Буново – Антон с №101, 102, 103, 104, 105, 106 и два броя 

проектни предложения на маршрутни разписания по направлението Антон от община 

Антон – Мирково - Антон с № 107, 108 за извършване на обществен транспорт на 

пътници на територията на общините Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон 

и Копривщица. 

Г-н Николай Николов – откри заседанието и приветства членовете и гостите на 

комисията. Той направи кратка ретроспекция на транспортните проблеми на общините от 

района на Средногорието и изрази мнение, че е крайно време те да бъдат решени.  

Г-н Николов изтъкна, че са положени огромни усилия от страна на Областната 

администрация и отговорните институции с цел да се разреши съществуващия 

транспортен проблем  в района. Г-н Николов още един път благодари за разбирането и 

доброто сътрудничество с представителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация”, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и „Национално 

сдружение на автобусните превозвачи в България”, след което предостави думата на 

Владимир Спиров – младши експерт в Областна администрация на Софийска 

област. 

Г-н Спиров запозна членовете на комисията с предложените от община Антон 

проекти на маршрутни разписания, като отбеляза, че предложените проекти вече са били 

разглеждани от Комисията на нейно редовно заседание, проведено на  

12.09.2016 г. Той допълни, че при разглеждането им на 12.09.2016 г. са открити 

технически грешки и несъответствие за това кой трябва да бъде Възложител на  

маршрутните разписания. Г-н Спиров уточни, че в първоначално предложените 

маршрутни разписания Антон – Мирково - Антон и Антон – Буново - Антон като 

възложител е посочена община Пирдоп, а според изискванията в Наредба № 2 от  

2003 г., възложител на маршрутно разписание от транспортна схема може да е община 

явяваща се начална или крайна спирка т.е. или община Антон или община Мирково. 

Освен това, поради допуснати технически грешки в разстоянията между отделните 

спирки, предложените проекти на маршрутни разписания  са били върнати за техническа 

корекция и последващо постъпване за разглеждане от Комисията. Г-н Спиров добави, че 

коригираните маршрутни разписания са постъпили в Областна администрация на 

Софийска област на 21.10.2016 г. и задоволяват вътрешно-транспортните потребности на 

общините Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица, както и че 

при гласуването на проектите на предложените маршрутни разписания те ще заменят 

съществуващите до момента маршрутни разписания от квотата на посочените общини. 

Г-н Николов предостави думата на представителите на общините от района на 

Средногорието за тяхното мнение по предложените проекти на маршрутни разписания. 
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Г-жа Мария Павлова – главен експерт от община Златица – заяви, че 

предложените проекти на маршрутни разписания са съгласувани с община Златица, но в 

тях не е включена спирка в с. Петрич, което е на 25 км. от гр. Златица и е прилежащо 

населено място към общината. Тя допълни, че към момента община Златица има 

съществуващо маршрутно разписание до с. Петрич и е необходимо да има повторно 

връщане на превозвача до с. Църквище от гр. Пирдоп. 

Г-жа Ива Соколова - старши експерт, отдел „КАК”, Областна администрация 

на Софийска област попита г-жа Павлова защо след като има постъпило писмо в 

Областна администрация на Софийска област със съгласувани проекти на маршрутни 

разписания от всички кметове на общините от района на Средногорието не е обърнато 

внимание на този проблем на по-ранен етап при изготвянето на проектите. 

Г-жа Павлова посочи, че се е надявала да бъде включена в маршрутните 

разписания спирката в с. Петрич и не знае защо те са били пропуснати при изготвянето на 

маршрутните разписания. 

Г-н Николов посочи, че Областната транспортна комисия – Софийска област 

разглежда постъпили предложения за промяна на съществуващи или откриване на нови 

маршрутни разписания, като предложенията се изготвят от съответната община според 

нуждите на нейното население. Той подчерта, че проблемът със синхронизирането на 

транспортната схема на общините от района на Средногорието продължава втора година 

и отговорността за осигуряването на транспорт на населението е от компетенцията на 

местните кметове. 

Г-н Радослав Кавалджиев – заместник – кмет на община Мирково посочи, че 

по логиката на г-жа Павлова община Мирково би трябвало да има претенции за спирки в 

с. Смолско, Каменица  и др., като по този начин няма как да се изготвят разписания 

удовлетворяващи всички общини. 

Г-н Спиров отбеляза, че включването на спирки в маршрутните разписания е от 

компетентността на общините и всяка община трябва да е наясно за транспортната 

потребност на населението. Той допълни, че всички общини от района на Средногорието 

са се съгласили да изготвят единна транспортна схема, която да задоволява транспортната 

необходимост на населението, а постъпилите проекти на маршрутни разписания са 

предварително съгласувани между всички 7 кмета на общини. 

Г-н Генчо Герданов – кмет на община Копривщица призова членовете на 

Областната транспортна комисия да подкрепят така предложените маршрутни разписания 

от община Антон, които са съгласувани от всички кметовете на общините Мирково, 

Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица. 

https://www.google.bg/search?q=%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwizs-SO1qrQAhVE1SwKHeknDYkQBQgYKAA
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Г-жа Соколова спомена, че в постъпилото писмо двама от кметовете са 

подписани със запетая и е необходимо да бъдат приложени копие от заповедта за 

заместване на кмета.  

Членовете на Областната транспортна комисия – Софийска област се 

обединиха около идеята проектните предложения на маршрутни разписания, 

предложени от община Антон да бъдат гласувани за утвърждаване от Областния 

управител на Софийска област, а при необходимост и съгласуваност между 

общините да се добавят допълнителни спирки или всяка община да свърже 

собствената си общинска транспортна схема към приетите маршрутни разписания 

от Областната транспортна схема касаещи общините от района на Средногорието. 

След разглеждане от страна на комисията на направеното предложение от община 

Антон на проекти на маршрутни разписания по линията Антон – Буново – Антон с 

№101, 102, 103, 104, 105, 106 и по линията Антон – Мирково – Антон с №107, 108, със 

7 (седем) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ” и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

Комисията взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Приема за утвърждаване предложените маршрутни разписания от община Антон по 

линията Антон – Буново – Антон с №101, 102, 103, 104, 105, 106 и по линията Антон – 

Мирково – Антон с №107, 108. 

 

С оглед на взетото решение комисията предлага на Областния управител на 

Софийска област да утвърди проектите на горепосочените маршрутни разписания 

на община Антон заменящи до момента съществуващите маршрутни разписания на 

общините от района на Средногорието.  

 

 

Членове на Областна транспортна комисия – Софийска област: 

1. Николай Николов (П) 

2. Владимир Спиров  (П) 

3. арх. Христина Петрова (П) 

4. Ива Соколова   (П) 

5. Бисер Джапунов  (П) 

6. Венка Стефанова  (П) 

7. Тихомир Асенов (П)    

 

 


