ПРОТОКОЛ
Днес 10 юни 2011 г. от 10:30 часа в зала № 101 на Областна
администрация гр. Ловеч се проведе заседание на комисията по чл.11, ал. 1
от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС. Заседанието беше ръководено от
председателя на комисията г-н Пламен Огнянов – зам. областен управител и
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на предложение за промяна в областната
транспортна схема / ОТС /;
2. Обсъждане и актуализиране на областната транспортна схема;
3. Други.
По точка 1 от дневния ред г-н Карловски представи предложенията на
Община Угърчин, за разкриване на две нови МР от ОТС:
:
 маршрутно разписание Угърчин - Дерманци с час на тръгване от
Угърчин в 06:30 и час на връщане обратно в 16:45 часа;
 маршрутно разписание Ловеч – Угърчин /два курса/ с часове на
тръгване от Угърчин на 06:00 часа и 17:10 часа и връщане обратно
на 07:00 и 18:00 часа.
След обсъждане на постъпилото предложение, комисията единодушно прие
следното решение:
Предложението на община Угърчин за: маршрутното разписание
Угърчин – Дерманци и на двете маршрутни разписания Ловеч –
Угърчин да бъдат представени на Областен управител на област Ловеч
за утвърждаване и отразяване в ОТС.
По точка 2 от дневния ред г-н Огнянов каза, че на всички е изпратен
проект на областна транспортна схема. Предложи всеки който има
забележки, констатирани пропуски, грешки или въпроси да ги постави за
изясняване:
Постъпиха уточняващи изказвания от общините Априлци, Ловеч, и
Тетевен. От община Луковит предложиха да отпаднат следните маршрутни
разписания: Луковит Галата и Луковит – Зл. Панега – Луковит. След
проверка да бъде добавено към областната транспортна схема маршрутното
разписание Ловеч – Луковит с начални часове, съответно 14:00 и 07:00.
Господин Огнянов предложи всички забележки и предложения да
бъдат представени в писмен вид в срок до 14.06.2011 год., след което да
бъдат отразени промените в областната транспортна схема и предложени за
утвърждаване от областния управител.
Единодушно беше прието предложението на г-н Огнянов.
По точка 3 от дневния ред г-н Огнянов предложи за обсъждане проект
на Правилник за устройството и организацията на работа на областната
комисия по транспорт.
След направените изказвания и обсъждане комисията единодушно прие
следното решение:

Приема Правилник за устройството и организацията на работа на
областната комисия по транспорт.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н
Огнянов.
1. Николай Недялков
2. Милко Пепелджийски
3. Иваничка Иванова
4. Цвятко Христов
5. Атанас Граждански
6. Татяна Добрева
7. Николай Влаевски
8. Константин Карловски
9. Христофор Бешков
10. Стефан Костурков

- сектор “ПП – КАТ”, ОДП – Ловеч
- ОО КД – ДАИ, гр. Ловеч
- Община Ловеч
- Община Угърчин
- Община Луковит
- Община Априлци
- Община Тетевен
- Областна администрация Ловеч
- НСП
- НТК

Протоколирал: ………………
/ К. Карловски /

Председател: ………………….
/Пламен Огнянов/

