
 
П Р О Т О К О Л  № 39 

 
 
 

Днес 22.02.2012 год.(сряда) 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 

републиканската транспортна схема. 
2. 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 Петрич с вх. № 06-04-2(4)/16.02.2012 г. за промяна на МР № 1502 по 
автобусна линия София-Петрич. Нека представителя на община Петрич да се 
обоснове за исканата промяна. 

 
Г-н Бойко Янчев (Община Петрич) 
Исканата промяна е във връзка с увеличаване на броя на учениците 

и студентите пътуващи за гр. Благоевград. 
 
Г-н Мартин Терзийски (областна администрация): 
На маршрутното разписание предложено за съгласуване, няма  

заверка от община Благоевград и при това положение считам да не приемаме 
предложение на община Петрич. Нека представителя на Благоевград да изкаже 
мнение по предложението. 

 
Г-н Иван Стоименов (Община Благоевград):  
Не сме съгласни с исканата промяна и за това не сме я съгласували. 

В същия час (7,10) за София тръгват още четири автобуса. 
 
Г-н Бисер Михайлов (Зам. председател на комисията): 
Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме отхвърляне 

предложението на община Петрич на основание изложените причини. 
Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка. „За“ - 10 гласа, 

„Против“ – 1, „Въздържал се“ - няма 
  
 

РЕШЕНИЕ № 102 
 

Отхвърля предложението на община Петрич (вх. № 06-04-
2(4)/16.02.2012 г.) за промяна в МР № 1502 по автобусна линия София-Петрич, 
за включване на нова спирка по маршрута – АГ Благоевград. 

 
   



Г-н Бисер Михайлов (Зам. председател на комисията): 
Второто предложение на община Якоруда (вх. № 12-04-

1(6)/14.11.2011 г.). Предложението трябваше да се разгледа на комисията 
насрочена за 14.11.2011 г., но тогава не събрахме кворум. 

 
Г-н Мартин Терзийски (областна администрация): 
Това е съществуващо МР № 1101 по линията София-Якоруда. 

Искането е за нова спирка в гр. Банско. 
 
Г-н Бисер Михайлов (Зам. председател на комисията): 
Ако нямате въпроси предлагам да гласуваме предложението. 
Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка. „За“ - 11 гласа, 

„Против“ – няма, „Въздържал се“ - няма 
  

РЕШЕНИЕ № 103 
 

Приема предложението на община Якоруда за промяна в МР № 1101 
по линията София-Якоруда, като се включи нова спирка АГ Банско.  

 
Г-н Бисер Михайлов (Зам. председател на комисията): 
Тъй като няма други предложение на преминем към т. 2 от дневния 

ред. 
 
Г-н Марио Богдански (Представител на Браншовата 

организация): 
Искам да запозная комисията с един проблем касаещ АГ 

Благоевград-ж.п. гара. Договорът за наем всеки момент ще ни бъде прекратен, 
тъй като предстои изграждане на кръгово кръстовище над ж.п. гарата и има 
спор между общината и железниците за останалата част от терена на 
автогарата. Разговаряли сме с кмета на общината и автобусите спиращи на 
тази автогара ще бъдат пренасочени към АГ на фирма „Пътнически превози“. 

 
Г-н Мартин Терзийски (областна администрация): 
Тук възниква и друг проблем, тъй като маршрутните разписани за 

автобусите са правени за две автогари, при обединяването ще се наруши 
разпореждането на наредбата за отстоянието между съответните курсове по 
дадена линия. Трябва да се има предвид и разпоредбите на Наредба № 2, 
влизащи в сила от 01.01.2013 г., касаещи освен интервала между курсовете по 
дадена линия и интервала на тръгване по дадено направление.  

 
Г-н Бисер Михайлов (Зам. председател на комисията): 
Областна администрация е готова да съдейства с информация и 

експерти. Предлагам да бъде сформирана работна група в която да бъдат 
включени представители на: ДАИ – Благоевград, Областна администрация, 
представител на браншовите организации и на част от общините. Работната 
група, след като получи информация от общините за линиите подлежащи на 
закриване на направи проекто-транспортна схема, която да се внесе за 
разглеждане от комисията. Проекта на схемата да се направи до края на месец 
април и да се внесе за разглеждане на следващата комисия. 

Ако сте съгласни с това моля, да гласувате? 11 ”за”, 0 ”против”, 0 
”въздържали се”. 
 



 
РЕШЕНИЕ № 104 

 
Сформира се работна група в състав: Представител на ДАИ-

Благоевград, на Областна администрация – Благоевград, на браншовите 
организации, на общините. 

След получаване на информацията от общините за линиите 
подлежащи на закриване, да се изработи проекто-транспортна схема 
съобразена с промените в Наредба № 2 и закриването на автогарата находяща 
се в района на ж.п. гара - Благоевград.     

Поради изчерпване на дневния ред, председателстващия закри 
заседанието на комисията.   
 
 
 
22.02.2012 год.                                        Заместник председател: 
Благоевград                                                                  (Бисер Михайлов) 
 

 
    Протоколчик: 

                    (Мартин Терзийски) 


