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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Емине Якубова
Заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Промени в общинската транспортна схема
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През 2018г. беше проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни
разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската
транспортна схема по 14 обособени позиции“. За обособена позиция № 7, включваща
автобусни линии: Търговище-Давидово-Голямо Соколово, Търговище-Ралица-Голямо
Соколово, Търговище-Ралица и Търговище-Здравец, последваха откази от класиралите
се превозвачи да сключват договори по реда на ЗОП.
Поради така създалата се ситуация, на Община Търговище беше дадено
разрешение от Областния управител на Област Търговище, за пряко възлагане на
превозите по засегнатите автобусни линии, като изрично беше посочен срока на
възлагане да бъде от 02.01.2019г. до сключване на договор с избран превозвач, след
провеждане на процедура по ЗОП, но не по-късно от 31.12.2019г.
Към настоящия момент има сключени договора по спешна мярка, за следните
линии:
1) По междуселищна автобусна линия „Търговище-Ралица-Голямо Соколово“, с
час на тръгване от АГ-Търговище – 17:40ч. и
2) По автобусна линия „Търговище-Здравец“, изпълняваща се целогодишно, по
два курса на ден – от 06:10ч. и от 17:20ч.
Въпреки дадената възможност от Областния управител на Област Търговище за
пряко възлагане, за останалите горепосочени линии не се явиха кандидати и същите не
се изпълняват до настоящия момент.
На 06.06.2019г. се проведе среща с кметовете на засегнатите населени места по
горепосочените линии, като същите предложиха на Общинската комисия по транспорт
и безопасност на движението, да вземе решение за закриване на автобусна линия
„Търговище-Давидово-Голямо Соколово“ – делнично разписание, с час на тръгване
06:10ч. от АГ-Търговище; „Търговище-Ралица“ – делнично разписание, с час на
тръгване от АГ-Търговище – 8:30 ч. и закриване на курса от 12:00ч. по делничното
маршрутно разписание на автобусна линия „Търговище-Ралица-Голямо Соколово“, тъй
като на пътуващите е осигурен обществен транспорт по автобусна линия „ТърговищеРосина-Кошничари“, по договор за обществена поръчка, със срок на изпълнение – до
02.01.2024г. Тази линия се изпълнява делнично, с маршрут АГ-Търговище – Давидово –
Бистра – Голямо Соколово – Дралфа – Росина – Кошничари, като на връщане по посока
гр. Търговище влиза в с. Ралица, както следва:
Кошничари – Росина – Дралфа – Голямо Соколово – Бистра – Давидово – Ралица
– Давидово – АГ-Търговище. Часовият график на движение по линията е:

от АГ-Търговище 05:50ч. и 13:15ч., а от Кошничари – 06:35 и 14:00ч.
Във връзка с горното, Комисията по транспорт и безопасност на движението при
Община Търговище разгледа поставените искания и прие същите за основателни.
Също така, по направените предложения от кметовете на засегнатите населени
места, Комисията реши:
– маршрутното разписание на автобусна линия „Търговище-Ралица-Голямо
Соколово“, да се промени от делнично на целогодишно, с вечерен курс от 17:40ч. от
АГ-Търговище, като отпадне курса от 12:00ч., тъй като на пътуващите през деня е
осигурен обществен транспорт по автобусна линия „Търговище-Росина-Кошничари“.
С оглед на горепосочената промяна, следва да се промени и празничното
разписание по линията, а именно да отпадне от разписанието курса от 17:40ч., а
сутрешният от 07:10ч. – да остане, тъй като вечерният ще се изпълнява целогодишно;
– маршрутното разписание на автобусна линия „Търговище-Здравец“, да се
изпълнява делнично, а не целогодишно. С оглед на обстоятелството, че линията е
междуселищна, следва да се промени и началният пункт на тръгване, като от ул. „В.
Левски“, да стане АГ-Търговище.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Търговище да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА, и чл. 17, ал. 5 от ЗАП, във вр. с чл. 8
от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински
съвет - Търговище утвърждава промените в транспортната схема на Община
Търговище, приета с Решение № 15 по Протокол № 37/30.05.2018г., изменен с Решение
№ 26 по Протокол № 44 от 29.11.2018г., Решение № 18 по Протокол № 46 от
31.01.2019г. и Решение № 11 по Протокол № 52 от 30.05.2019г., като:
1. ЗАКРИВА делнично маршрутно разписание по автобусна линия „ТърговищеДавидово-Голямо Соколово“, с час на тръгване 06:10ч. от АГ-Търговище.
2. ЗАКРИВА делнично маршрутно разписание по автобусна линия „ТърговищеРалица“, с час на тръгване 08:30ч. от АГ-Търговище.
3. ЗАКРИВА курса на тръгване от 12:00ч. по делничното маршрутно разписание
на автобусна линия „Търговище-Ралица-Голямо Соколово“.
4. ЗАКРИВА курса на тръгване от 17:40ч. по празничното маршрутно разписание
на автобусна линия „Търговище-Ралица-Голямо Соколово“.
5. УТВЪРЖДАВА промените по маршрутното разписание на автобусна линия
„Търговище-Ралица-Голямо Соколово“, като същото се променя от делнично на
целогодишно, с час на тръгване 17:40ч.
6. УТВЪРЖДАВА промените по маршрутното разписание на автобусна линия
„Търговище-Здравец“, като същото се променя от целогодишно на делнично, с начален
пункт АГ-Търговище.
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