28.05.2013г. - сутринта
Представяне на предложение за нова Транспортната схема пред Общински съвет град Добрич:
	Коментар от общински съветник:  

	да се провери дали има нужда от два вида транспорт в град Добрич, защото тролейбусният транспорт не покрива мрежата на града и е много скъп;

28.05.2013г. – 14:00ч.
Представяне на предложение за нова Транспортната схема пред  „БУЛМАТ“ - работят около 70-80 човека:
	Коментар от страна на работещите във фирмата:

	Промяна на превозните средства с нови;

Тези, които идват от Дружбите трябва с автобус 233 да обиколят целия квартал, за да стигнат до работното си място;
След обувния завод няма нищо, а по ул. „Поп Богомил“ са през 10мин.;
Цената на билета не е справедлива;
Предлагат линията да минава през Дружба 2 и 3 и след това да стига до Техномаркет;
Линия 204 е много дълга;
по ул. „Сан Стефано“ и Балик всички линии вървят накуп по разписание;
28.05.2013г. – 15:00ч.
Представяне на предложение за нова Транспортната схема пред  „Господинов и синове“(тръбната) - работят около 30 човека:
	Коментар от страна на работещите във фирмата:

	По бул. Русия“ и по ул. „Отец Паисий“ няма никакъв транспорт;

От пазара обикаля целия център, за да стигне до тук;
По-начесто да има по-малки бусчета;
През Вардар до хипермаркет Lidl преди е имало превоз;
Автобус 233 е станал много на рядко;
	През пиковите часове да има повече автобуси, особено сутрин между 06:00ч. и 08:00ч., следобед 16:00-16:30ч.;
	Искат да има с какво да се ходи до Техномаркет;
Балик-Добротица да не е само събота и неделя;
29.05.2013г. – 10:00ч.
Представяне на предложение за нова Транспортната схема пред  „Мосю Бриколаж“- работят около 40 човека, „Технополис“ - работят около 48 човека, „Карпетмакс“, „Метро“, „Техномаркет“ - работят около 20 човека:
	Коментар от страна на работещите и представящите фирмите:

	Балик няма транспорт;

Сердика също, особено събота и неделя няма абсолютно никакъв;
Автобус 301 е последния до 20:00ч.;
Тролейбусна линия 170 от Балик на 30мин., сутрин 3 курса, вечер до около 19:00ч., така не покрива нито едно работно време, безсмислена е почти, особено зимата когато почти не върви, когато хората най-много искат да ползват градски транспорт;
Тролеите се движат на 1 час, което е неприемливо и повечето хора се спасяват по единично;
Автобусна линия 233 – Дружбите по-скоро не, а през Балик-Димитър Ковачев-околовръстно, гробища;
Още една линия от Рилските блокове до центъра и после да продълже до паркинга на Бриколаж;
Автобус 301 да се удължи до тук за вечерта, сутринта е добре;
Автобус 301 в неделя не работи, а магазините работят, така че и той да работи в неделя;
Автобус 201 също;
Маршрут Балик – Игликите-Строител и да идва до тук;
Не е удобно обикалянето на целия град;
Балик- Гробища – много добре да има;
	На Дунавите нищо не минава;

Д. Ковачев – Атанасов груп – спирка, по Н. Петков не е много добре да мине;
Няма транспорт до Lidl;
29.05.2013г. – 15:00ч.
Представяне на предложение за нова Транспортната схема пред  „Сердика“ - работят около 140 човека:
	Коментар от страна на работещите във фирмата:

	До тук стигат тролейбуси 111 и 124;, които са от 08:00ч. до 17:00ч.;

Тролеите спират до депо и пращат маршрутка до тук, но не винаги;
Слизат до Орлов;
До Болницата и до Добротица няма с какво до се стигне;
Някои от хората ходят пеша до Балик;
29.05.2013г. – 16:30ч.
Представяне на предложение за нова Транспортната схема пред  „Рива шуус“ - работят около 300 човека:
	Коментар от страна на работещите във фирмата:

	Автобуси 304 и 306 вървят един след друг;

Най-дългата дестинация 5км Балик – Акумулатори;
Таксита много за Рилци;
Автобус 208 и 203 до пожарната и след това няма с какво да дойдат до тук;
От Балик, Добротица и Русия до тук няма превоз;

30.05.2013г. – 16:30ч.
Представяне на предложение за нова Транспортната схема – публично обсъждане в Общината с майки и пенсионери:
	Коментар от страна на хората:

	Да има директен транспорт Болница – Дружба 2 и 3, защото сега слизат на КАТ и вървят пеша, особено събота и неделя – изказването е на млада майка, която ако и се разболее детето единствения начин  да стигне до болницата е да вземе такси, което и е 8лв.;

Бул. Русия – имат само 134- отиват само до болницата;
Само маршрут 304-през целия ден няма превоз;
304, спирка „Каменица“ има доста хора, а само този автобус минава, до Обръщалото седят прави;
кв. Дружба 3 събота само 301 което е на 1 час, а в неделя изобщо не върви нищо;
201 вместо до Добротца да ходи до Климент Охридски
301 е само до центъра;
кв. Дружба е много зле с транспорта, да има връзка с болницата;
301 преди е минавал през Дружбите до гробищата, сега не;
Поне събота и неделя да има Дружба 3, кубинките;
304 по 3-ти март поне сутрин, обед и вечер да ходи до Старческия дом;
Да има спирка до детската градина при Старческия дом;
Спирка на Млад техник е добре да има;
203 го спират събота от 10:00 до 16:00ч. – има много семейства, които няма какво да правят;
Няма връзка за пристигащите с влак вечер, винаги взимат таксита, да има една кола която да обикаля и да ги разкарва;
221-от Балик, Хр. Ботев да спре на булеварда и до централната спирка, за да се слезе до Русия;
Балчик/Силистра булевардо до Калиакра през индустриална зона през болницата до 3-ти март да има обща точка, за да се прикачват;
Дом за стари хора – нямат транспорт;
204 и 304 ако може да минават сутрин, обед  вечер от там;
304-от градината-болница-рилски блокове;
204 също до рилските блокове, а на връщане през болницата и през центъра;
306 да продължава надолу, не през болницата;
204 и 306 до Дружбите;
Дружба с Балик нямат връзка;
Дружба с кулите също;
Балик-Добротица нямат връзка;
170 минава само сутрин и вечер, трябва да ходят до центъра;
Първомайска за нагоре дали ще има?
Балик-целия град-болница-гробища-обикаля целия град;
Да е през От. Паисий-болница-гробищата;
От Пенета да обира хората поне събота и да стига до гробищата;
304 – бул. Русия, от болницата към Lidl;
Посока Албена, Бриколаж да има транспорт;

30.05.2013г. – 13:00ч.
Представяне на предложение за нова Транспортната схема  пред „Господинов и синове“ – работят около 50 човека:
	Коментар от страна на хората:

	Искат да се обособят велоалеи поради многото пътни инциденти;

Голяма част идват с колите на работа;
От рилските блокове до тук няма с какво да стигнат;
В 06:00ч. започват работа, вечер до 17-17:30, когато работят на смени до 22:00ч.;
От Балик автобус 221 в 07-07:30ч. пълен, автобусчето е за 20 човека, а са доста повече;
От Дружбите са ОК;
От Дружба до болницата да има връзка;
До гарата няма връзка също;
Балик-Добротица 170 е само два пъти на ден, трябва да вървят 4 км;
На обръщалото тук няма спирка, няма знак, спират на средата на кръстовището при птицекланницата;

30.05.2013г. – 14:00ч.
Представяне на предложение за нова Транспортната схема  пред „Изида“ – на смяна работят около 17-18 човека:
	Коментар от страна на хората:

	131 стига до булеварда;

Строител в събота и неделя няма;
От Дружбите, Добротица, Строител няма транспорт до тук;
На Добротица е на 1час – да се оправи;
От Строител няма нищо, с което да идват до тук;
203 и 233 на Дружбите са на 1час и обикалят много;
30.05.2013г. – 15:00ч.
Представяне на предложение за нова Транспортната схема  пред „Тедива“ – работят около 150-180 човека:
	Коментар от страна на хората:

	201- идва в 08:00, а те започват в 08:15, т.е. трябва да са тук в 08:00ч.;201 от Пинета пътува на 1 час, което не е удобно;

От Дунавите няма транспорт;
201 не им е удобно като разписание;
203 – Спортно училище-Добротица се пълни максимално, в пиковите часове да са повече автобуси;
221 за Балик 17:20 тръгва, те излизат към 17:25ч. – искат да е по-късно, за да могат да го хванат, защото е единствен до Балик;


Тролей  111:
	Да минава Депо-Обиколна-Сердика, 3пъти на ден!;

Тролей  123:
	Сега не е ефективна, защото се дублира с 233, ако на линия 233 се сгъсти разписанието, линия 123 може да се махне или да се изгради контактна мрежа от жк. Добротица до бул. „25-ти септември“;

Тролей  175:
	Да не пътува на 15 мин.;

Тролей  170:
	Обръщало Балик – Обръщало Добротица – не е достатъчна само една линия;

Да върви целия ден-сега минава 2пъти сутрин и след 16:00ч.;

Тролей  124:
	Най-празната линия;

Да минава 3пъти на ден /Сердика/
Тролей  131:
	Не е натоварен;

Рива шуус“ – да се увеличи честотата;
Тролей  176:
	При станалата авария и при налични микробуси на депо, никой не е дошъл да ги взезе, а в Промишлената зона не са имали с какво друго да се приберат;

Авария – скъсан ТИС;
Автобус  233:
	100% успеваемост на анкетиране;

Изключителен професионализъм;
Спазват си разписанието;
Да бъде двупосочен;
Да запази сегашния си маршрут (посока ЖК „Дружба2“), тъй като това е единствения удобен и кратък като време транспорт за живущите в ЖК „Дружба“2 (203 и 301 обикалят много);
В пиковите часове да бъде на по-кратък интервал (сега на 30 мин.), тъй като за линията се ползва микробус;
Да пътува и през почивните дни;

Автобус  213: шофьора ги е изгонил 
	Събота и неделя автабусите са малки, а имало много хора;

Да стига до кв.“Рилци“
Поначесто да е
Автобус  203:
	Не минават на автогарите;

Сутринта е имало най-много пътници – 30 човека в микробус - ужасно;
Шофьора не проверява картите;
Преди автогарата е смяната на шофьорите;
Спирка Строител няма;
06:00 Дружба- Добротица
Да минава по ул. Тодор Кантарджиев“;

Автобус  208: с изменен маршрут от 2 години;
	Към досегашния маршрут да бъде добавен участъка по бул. „25-ти септември“, включващ спирка „Млад техник“ и бул. „Добруджа“, включващ спирка „Тракийски“/сегашен маршрут:жп Гара Север-бул. „25ти септември“-ул. „Отец Паисий“-бул.“25-ти септември“-Гробищен парк“-предложението е от самия превозвач!

Да минава през Строител, по ул. Кантарджиев до Сердика;
Да спира на спирка до 2ра градска поликлиника вместо спирка „Метал“;
Автобус  301:
	Събота/неделя да гробищата да има повече;

	Да се срещат превозните средства по средата на маршрутите;

Да се движи и в неделя;
Идвайки от жк. „Дружба“ може да продължи към „Христо Ботев“ да обърне и се върне на ул. Първомайска“;
Да стига до „Бриколаж“;

Автобус  304:
	До обяд е било ок;

Спазвали са разписанието;
Не са возили комфортно;
Двупосочно да отива доСтарчески дом и „ХобиСклуб“;
Да преминава през „Добротица“;
Да направи и обратен курс – Рилски блокове-Кл. Охридски-Балик;
Автобус  221:
	Нямат оплаквания;

Персонала си знае пътниците;
Дружелюбни;
При училищата няма хубави спирки;
Да се движат по-докъсно;
	Да се движи по ул. „Т. Кантарджиев“
Да минава през Строител;
Сега е неефективна, защото се дублира със 111, 131, 176 и 213-промяна на разписанията;
Автобус  201:
	Да прави пълна обиколка;

Начална и крайна спирка – Технополис/Бриколаж;
Да върви и събота и неделя;
Да минава и през „Рилските блокове“;
Автобус  306:
	Уча в Езикова гимназия "Гео Милев", а живея в ж.к. "Балик". Често аз и моите съученици се прибираме след 20:00ч. - тогава приключват извънкласните ни дейности - театър, танцов състав, балет... Но по това време транспорт в посока нашия квартал няма, съответно сме задължени да даваме пари за такси през вечер, което създава неудобство в семействата ни. За нас удачен вариант би бил, маршрутките 304 и 306 да се движат до 22:00ч., защото те са най-удобни (достигат най-много точки в града) - добре е поне една кола да се движи до този час - осъзнаваме, че повече биха били нерентабилни. Освен това е добре в немалък град като нашия да има поне един денонощен транспорт.

Другата ни забележка отново е свързана с маршрутки - с маршрута на 306. Улица "Хан Тервел" е разбита, а 306 за един курс минава два пъти от там. Безсмислена, натоварваща и странна маневра. Би било по-добре да се върне старият й маршрут - отново да минава по ул."Сан Стефано" - така беше удобна за учениците от трите училища - ЕГ"Гео Милев", ОУ"Стефан Караджа" и СОУ"П.Р.Славейков", а и тази улица е по-здрава - всички, които поне веднъж са се качвали в маршрутки знаят какво е чувството "да ти изпопадат пломбите" докато стигнеш до дадена точка.
	Да преминава през „Добротица“;

Коментари от анкетите:
	Да има превоз за ЖК „Дружба“ 2,3,4 Добротица, който да отива и до гробищата, ако трябва да е само събота и неделя, но да има превоз;

Линии №203 и №301-обиколна: в събота 301 спира, а 203 се движи до 10ч сутринта и от 16-18:30ч.-искат в почивните дни също да има транспорт поне на 1 час;
През лятото в почивните дни ще има л промяна?;
Няма линии, които да минават по бул. Русия към Балик, Строител и Дружба;
Да има нова линия, която да свързва Балик и Добротица и пътя за Варна (Пежо, Ситроен) с абтобус поне сутрин и вечер;
Да  има нови спирки по бул. Русия в посока Балик-Строител-Дружба-там вече има 2 супермаркета;
Градски транспорт до всички търговски вериги (в т.ч. новостроящият се Лидл );
	В Авиограда в събота и неделя от 10:00 до 17:00ч. няма никакъв транспорт, да се провери в сключения договор как се обслужва линията Авиограда;
Да се представи за обсъждане такава транспортна схема, която да е в услуга на повече съграждани, независимо от социалния и здравния им статус;
Спирките да се определят така че да се изплзват от повече пътници;
Да се разгледа схемата от началото на 21-ви век;
Да се разкрият две нови линии: 
-Голяма обиколна:Добричка епопея – Централна гара-бул. „3-ти март“-бул. „Русия“-бул. „25-ти септември“-ул. „Антон Стоянов-ул. Калиакра-бул. Добричка епопея“;
-Малка обиколна: МБАЛ Добрич-ул. „Кирил и Методий“ – бул. „Сан Стефано“-ул. „Васил Левски“-ул. „Ц.Петър“-бул. „Добруджа“-ул.“Отец Паисий“-бул.“3-ти март“-болницата;
	По ул. „Калиакра“ и ул. „Поп Богомил“ няма никаква връзка с кварталите Балик, Дружба, Христо Ботев , Строител;

Когато се организират спортни мероприятия да има повече превозни средства;
По бул. „3ти март“ линиите не покриват града;
Линии до Кобъклъка и Метро
Транспорт за Дружба 2, 3 ,4 и Добротица до Резиденцията;
От Дружба 2-Добротица-Червената пръст към индустриална зона /203?/
Линии 203,233,208 да бъдат променени, от Рилските блокове по бул. „Добруджа“ към индустриална зона
Линиите до Балик 111,131,176 трябвят дя се закрият или ограничат;
Кв. „Добротица“-Югоизток-кв. Добротица ( Варненска)-кв. Христо Ботев – Балик;
Албенска Добротица до „Рива шуус“
	Дружба до „Рива шуус“
	Балик-Тодор Кантарджиев
Линия Добротица-Балик;
Нова линия по ул. Батовска
№8 от Балик- Гробищен парк да се увеличи
Дружба-Гробищен парк-Дружба-Рива шуус
Гара Юг- Промишлена зона;
Център-Добротица-Дружби-Пазар
Център-Добротица-Дружба-Балик-Център;
От Дружба до индустриална зона;
	 Предлагам още,всички автобусни и тролейбусни линии,да имат една обща точка на пресичане.Имам в предвид следното-живея в кв.“Строител“,искам да отида до автогарата или Техномаркет,автобуса,който минава през квартала ми,да се засича на някоя спирка,на която спират други автобуси или тролеи в посока упоменатите обекти.
	Предлагам промяна в цената на билета-да има билет от точка А до точка Б,дневен билет,с който може да се пътува цял ден и да важи за всички линии,билет за 5 пътувания и 6-то безплатно.  
	Предлагам да има поне една линия,която да обикаля града поне в 22 часа.
	Предлагам комбинация на градски и извънградски транспорт-сутрешните и вечерните курсове на автобусите да се комбинират и да пътуват до Бранище,Дончево,Дим.Ганево.
	има два училищни автобуса-единият да тръгва от Добротица ,а другият от Балик и да минават през съседните квартали .
	разкриване на линия, която да свързва кв. Рилци с останалата част на града (кв. Дружба, жк. Добротица, жк.Югоизток, Червената пръст и Гробищен парк)
	Балик-Сердика;
	Връзка жк. „Строител“ – жк.“Добротица“;
	От кв. „Христо Ботев“ до жк. „Добротица“;
	Околовръстен път-Добротица;
	Кварталите Балик, Строител, Хр. Ботев, Иглика жп. Гара да имат връзка с Добротица;
	Връзка с Бриколаж;
	Център- Бриколаж;
	От кв. „христо Ботев“ и кв. „Балик“ до гробищен парк;
	Да има от Балик за болницата;
	Балик-Христо Ботев –Добротица-Технополис;
	Транспорт до автокъщите при варненския път;
	Посока ТВ-кула и Добротица;
	



СПИРКИ:
На кръговото обръщало за Албена да има спирка;
Да се изградят спирки в крайните точки на града;
да има спирка в близост до „Пато“ /Ан. Стоянов, за да е по-удобно на гражданите, които работят в Римексу,Индупрес, Недмобил;
	Предлагам автобусите да спират само на спирките,които съответно да имат табели и разписание на тях-Да Няма спирки по желание.
Да има спирка медицински институт;
Дружба 2- спирка „Елиат“ да има;
В районите на кв. „Строител“ и „Христо Ботев“ да се преместят съществуващету спирки на по-подходящи места;
Нови спирки в кв. „Строител“;
Да има спирка по „Тодор Кантарджиев“;
Пред „Рива шуус“ има налични спирки, които могат да се използват;
Спирки в кв. Добротица да има;
Спирка до бл. 24 в кв. Добротица да има;
	При двойните спирки има навеси само от едната страна;

На пазара на Балик спирката е дърво с много боклуци насред нищото, зад нея било сметище, а на самата спирка имало плод-зеленчук;
Имало е спирки, които са били една гола поляна;
На обръщалото на Сердика няма нищо;
Спирка Майчин дом била по желание;
Техномаркет – нямат нищо;
Докато са били  по спирките поне 20 пъти са им предложили да ги качат на таксита;
Отец  Паисий – автобуса не може да паркира от таксита, които взимат хората, имало полицаи и нищо не правили;
Ако хората чакали под навеса на спирките не спирали превозните средства;
Хората седят на определени места, които по никакъв начин не приличат на спирки, но си ги знаят;
Не се ходи на част от спирките;
Само на Окръжна, КАТ,Икономията и Стоматологията е имало разписания;
Има нови спирки, но са изключително мръсни;
При Пожарната няма означение за спирка;
При ЗАВН подминават хората и казват, че на връщане ще ги качат;
На новите спирки вече ги няма стъклата и духа много;
Има спирки в строеж;
	Имената на спирките трябва да се актуализират;

Спирка на Пенито да има;



