ПРОТОКОЛ
28 февруари 2011 г.
Днес 28 февруари 2011 г. от 11:00 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. Други.
По точка 1 от дневния ред г-н Карловски представи следното
предложение на Община Угърчин:
 В маршрутно разписание № 7103 Ловеч – Угърчин с час на
тръгване от Угърчин в 19:30 и час на връщане от Ловеч в 20:20
часа, което се изпълнява само в неделя от 01 април до 31
октомври да бъдат променени часът на тръгване от Угърчин на
15:10 часа и часът на връщане от Ловеч на 16:00 часа.
След обсъждане на постъпилото предложение, комисията единодушно
прие следното решение:
Предложението на община Угърчин за промяна на маршрутно
разписание № 7103 Ловеч – Угърчин да бъде представено на
Областен управител на област Ловеч за утвърждаване и отразяване
на промените в ОТС.
По точка 2 от дневния ред гн Огнянов предостави думата на г-н
Карловски, който:
 докладва, че всички общини са представили в срок отчети по
изпълнение на общинските програми за подобряване на
безопасността на движението. Някои от отчетите са
направени формално, но това няма да се отрази на отчета за
областта, тъй като информацията от “Пътна полиция – КАТ”
към ОД на МВР – гр. Ловеч е изчерпателна, много добре
систематизирана и професионално представена.
 Постави за коментари кореспонденцията относно спазването
на чл. 4,т 3 и 4 от Закона за ветераните от войните.
Г-н Пламен Огнянов попита има ли желаещи да вземат отношение
по отчета и правата на ветераните от войните, а ако няма такива, то може
да поставят други въпроси за обсъждане. Не постъпиха нови
предложения.
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. Константин Карловски
6. Христофор Бешков

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

Протоколирал: ………………
/ К. Карловски /

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

