РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация
Търговище
Утвърден със заповед №105/29.03.2012г. на
Областния управител на област Търговище

ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ КЪМ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определя структурата, организацията на дейността
и правомощията на Постоянната комисия по транспорт към Областния управител на
област Търговище, наричана за краткост Комисията.
Чл. 2. Комисията се създава на основание чл.11 от Наредба №2/15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси.
ГЛАВА ВТОРА
СТРУКТУРА
Чл. 3. Комисията е колективен орган, който се състои от Председател,
Заместник председател и членове.
Чл. 4. Съставът на комисията се определя със заповед на Областния
управител, съгласно чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. В състава на комисията
се включват и представители на ОД на МВР – Търговище и ТД на НАП – Варна – офис
Търговище.
ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 5. Комисията провежда заседания при възникване на конкретни проблеми
от нейната компетентност и при необходимост от изменение или допълнение на
областната и републиканската транспортни схеми.
Чл. 6. Комисията се свиква на заседание от председателя или зам.председателя на комисията. Дневният ред и материалите за заседанието се
изпращат на членовете на комисията не по-късно от 14 дни преди датата на
заседанието с писма и/или по ел. поща.

Чл. 7. Извънредни заседания за решаване на спешни проблеми се свикват
след уведомяване с писмо по ел. поща и телефон поне 2 дни преди датата на
заседанието.
Чл. 8. Във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за участие в
заседанията на комисията се кани представител само на заинтересованата община.
Чл. 9. По преценка на председателя на комисията, на заседанията могат да се
канят и други лица (юристи, експерти, превозвачи и др.) без право на глас.
Чл. 10. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината от
поканените членове на комисията.
Чл. 11.

Предварителният дневен

ред

на

заседанието

се

определя

от

председателя на комисията. Всеки член на комисията може да прави предложения за
включване на въпроси в дневния ред.
Чл. 12. Заседанията се ръководят от председателя, заместник-председателя
или упълномощен от председателя член от комисията.
Чл. 13. Постъпилите предложения се докладват от вносителя. При отсъствие
на вносителя съответното предложение отпада от дневния ред.
Чл. 14. Решенията на комисията се вземат с явно гласуване с мнозинство
повече от половината от присъстващите.
Чл. 15. За всяко заседание на комисията присъстващите се подписват в
присъствен лист и се съставя протокол, в който се отразяват приетите решения.
Протоколът се подписва от председателя и протоколиста (служител на Областната
администрация).
Чл. 16. Всеки член на комисията може да получи копие на протокола при
поискване.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВОМОЩИЯ
Чл.

17.

Комисията

обсъжда

предложенията

за

промени

в

Областната

транспортна схема по предложение на кметовете на общини - възложители на
съответните маршрутни разписания, и предлага на Областния управител проекти за
решения.
Чл. 18. Предложенията по чл. 17 трябва да отговарят на чл.6, чл.6а и чл.10,
ал.2 и 3 от Наредба №2/15.03.2002г. Споровете по предложенията, нерешени от
комисията, се решават от Областния управител.
Чл. 19. Комисията осъществява координация на маршрутните разписания в
Областната транспортна схема.
Чл. 20. Комисията осигурява възможност за връзки на разписанията от
Областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт.
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Чл. 21. Комисията разглежда предложения за промени в републиканската
транспортна схема за автобусни линии, преминаващи през територията на област
Търговище и предлага на Областния управител проекти за решения.
чл. 22. За изменения и допълнения на съществуващи междуобластни линии
или откриване на нови, кметовете на общини, възложители на съответните
маршрутни разписания, правят мотивирано предложение до Областния управител.
Предложенията трябва да отговарят на чл.6, чл.6а и чл.12, ал.8 от Наредба
№2/15.03.2002г. Въз основа на разгледаните и обсъдени от комисията предложения,
Областният
министъра

управител
на

отправя

транспорта,

от

своя

страна

информационните

мотивирано

технологии

и

предложение

до

съобщенията

за

разглеждане на заседание на комисията за РТС.
Чл. 23. Комисията обсъжда възникнали спорове по изпълнение на областната
транспортна

схема

и

дава

становище

по

спорове, касаещи

републиканската

транспортна схема.
Чл. 24. Решенията на комисията са задължителни за общинските транспортни
комисии на територията на област Търговище.
Настоящият правилник е приет с решение №3 по Протокол №28/26.03.2012г.
от заседание на Постоянната комисия по транспорт и влиза в сила от датата на
заповедта на Областния управител за неговото утвърждаване.
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