
П Р О Т О К О Л 
№ 24

от неприсъствено заседание на Областната транспортна комисия

Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Добромир Валачев – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:  
Десислава  Гълъбова  –  главен  експерт  в  дирекция  „Административен  контрол,

регионално развитие и държавна собственост“

ЧЛЕНОВЕ:
1.  Недялко  Ценков  –  директор  на  дирекция  „Общинска  собственост  и  стопанска

дейност“, Община Габрово
2. Даниела Денева – младши експерт в дирекция АСОС, Община Дряново
3. Севина Драндарова – главен специалист „Транспорт и търговски обекти“, Община

Севлиево
4. Росица Андреева – старши специалист „Общинска собственост“ в дирекция СДУР,

Община Трявна
5. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление
6.  Фьодор  Леонтиев  –  главен  инспектор  в  Областен  отдел  „Автомобилна

администрация“
7.  Панайот  Панайотов  –  старши инспектор  в  Изпълнителна  агенция  „Железопътна

администрация“, Районна железопътна инспекция, Горна Оряховица

Във  връзка  с  постъпило  в  Областна  администрация  писмо  от  Община  Севлиево,
входящ  №  ОСК-08-1016/04.08.2016  г.,  на  основание  чл.10,  ал.2  от  Правилника  за
устройството  и  дейността  на  Областната  транспортна  комисия  се  проведе  неприсъствено
заседание на комисията при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

Разглеждане  на  предложение  за  разкриване  на  нова  автобусна  линия  от
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево по маршрут гр.Севлиево
– с.Горско Косово, община Сухиндол.

В  писмото  на  Община  Севлиево  се  излагат  следните  мотиви:  голяма  част  от
живеещите в три села от община Сухиндол – Горско Калугерово, Бяла Река и Горско Косово –
посещават общопрактикуващи лекари и ползват медицински и административни услуги в
гр.Севлиево. Около 100 семейства от тези села живеят и работят в гр.Севлиево, а около 70
семейства  –  в  гр.Габрово.  Тези  факти  обосновават  необходимостта  от  осигуряването  на
редовна автобусна връзка между тях и гр.Севлиево.

Конкретните предложения са:
1. Автобусна линия Севлиево – Горско Косово (изпълнява се ежеседмично в петък) с

час на тръгване от гр. Севлиево 7,00 ч. и от с.Горско Косово 08,10 ч.
2. Автобусна линия Севлиево – Горско Косово (изпълнява се ежеседмично в петък и

неделя) с час на тръгване от гр. Севлиево 17,00 ч. и от с.Горско Косово 18,10 ч.



Към писмото са приложени:
1.  Проекти (2 бр.) на маршрутни разписания за разкриване на нова автобусна линия

Севлиево – Горско Косово, съгласувани от кметовете на общините Сухиндол и Севлиево и
областните управители на областите Велико Търново и Габрово.

2. Писмо от г-н Пламен Чернев, кмет на Община Сухиндол.
3.  Писмо от  г-жа  Мадлена  Русанова,  кмет на  кметство Бяла Река  и  г-жа  Павлина

Петрова, кметски наместник, с. Горско Калугерово.
4. Подписки от жителите на с. Бяла Река, с. Горско Косово и с.Горско Калугерово.

С писмо изх.№ ОСК-08-1016/1 от 22.08.2016 г. членовете на комисията бяха поканени
да дадат становища по предложението в срок до 29.08.2016 г. В посочения срок се получиха
следните резултати:

1. Добромир Валачев – подкрепя предложението 
2. Десислава Гълъбова –  подкрепя предложението
3. Недялко Ценков –  подкрепя предложението
4. Даниела Денева –  подкрепя предложението
5. Севина Драндарова –  подкрепя предложението
6. Росица Андреева –  подкрепя предложението
7. Деян Георгиев – подкрепя предложението
8. Фьодор Леонтиев –  подкрепя предложението
9. Панайот Панайотов –  подкрепя предложението

Въз основа на гореизложеното бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

Областната  транспортна  комисия  подкрепя  предложението  за  разкриване  на  нова
автобусна линия от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево по
маршрут гр.Севлиево – с.Горско Косово, община Сухиндол и го изпраща за разглеждане от
комисията по чл.12, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията  и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ДОБРОМИР ВАЛАЧЕВ /п/
Заместник областен управител на Област Габрово
Председател на Областната транспортна комисията

Изготвил протокола: /п/
Десислава Гълъбова
Гл.експерт в дирекция АКРРДС
Секретар на Областната транспортна комисия


