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Рег. № ОСК-08-508/1/        Препис! 

18.12.2018 г. 

ПРОТОКОЛ № 27 

 

Днес, 18 декември 2018 г. (вторник) от 10.00 часа в заседателна зала на Областна 

администрация-Габрово се проведе заседание на Областна транспортна комисия, на която 

присъстваха: 

1. Мария Пенева – Областна администрация – Габрово 

2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

3. Недялко Ценков – Община Габрово 

4. Севина Минкова – Община Севлиево 

5. Николина Николова – Община Трявна 

6. Александър Петров – Областен отдел „Автомобилна администрация”- Габрово 

7. Детелин Цветков – Национално сдружение на автобусните превозвачи в България 

 

Отсъстваха: 

1. Даниела Денева – Община Дряново 

2. Деян Георгиев – Областно пътно управление – Габрово 

3. Панайот Панайотов – „Районна железопътна инспекция” – Горна Оряховица 

  

 

След установяване наличието на кворум, г-жа Пенева откри заседанието на Областна 

транспортна комисия, което протече при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД : 

 

1. Обсъждане на Маршрутно разписание №7101 - Пловдив-Севлиево 

2. Други 

 

 Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе 

приет единодушно с 7 гласа ,,ЗА”. 

  

 

По т. 1: Обсъждане на Маршрутно разписание №7101 - Пловдив-Севлиево 

Във връзка с постъпило в Областна администрация писмо от Община Севлиево, входящ Вх. 

№ОСК-08-1453 от 12.11.2018 г. и Вх. №ОСК-08-1453(2) от 29.11.2018 г на основание чл.10 от 

Правилника за устройството и дейността на Областната транспортна комисия се проведе 

заседание на комисията. 

Предложение за промяна в маршрутно разписание №7101 от републиканската транспортна 

схема от квотата на Община Севлиево по линия  Пловдив – Севлиево. 

Промяната се състои в срока на изпълнение на линията – от целогодиншно в сезонно (от 01 

май до 30 септември). 



2 
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

 

Мотиви: слабия пътникопоток по направлението през зимния сезон, което води до 

нерентабилност на обществения превоз и отказ за изпълнение на автобусната линия. 

С тази промяна се цели отпимизирането на транспортната схема, както и обезпечаването на 

обществения превоз на пътниците по направлението Севлиево – Пловдив. Автобусната линия е 

единствена, която дава възможност за транспортно обслужване на жителите на Община Севлиево 

до всички общини включени в разписание №7101. 

Съгласно процедурата по чл.10 от Правилника за устройството и дейността на Областната 

транспортна комисия, членовете й бяха поканени да дадат становища по предложението на 

заседанието на Областна транспортна комисия, което се проведе на 18.12.2018 г. в заседателна 

зала на Областна администрация - Габрово. В посочения срок се получиха следните резултати:  

1. Мария Пенева - подкрепя предложението  

2. София Димитрова - подкрепя предложението  

3. Недялко Ценков - подкрепя предложението  

4. Севина Минкова - подкрепя предложението 

5.  Николина Николова - подкрепя предложението 

6. Детелин Цветков – подкрепя предложението 

7. Александър Петров - подкрепя предложението 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 7, за - 7 против – 0. 

Предложението се приема. 

  

 

По т. 2:  Други 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито. 

На настоящото заседание бяха взети следните  

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

 

1. Областна транспортна комисия подкрепя предложението на Община Севлиево за 

промяна на маршрутно разписание „№7101 - Пловдив-Севлиево” от републиканската 

транспортна схема от квотата на Община Севлиево по линията Пловдив – Севлиево, от 

срок на изпълнение „целогодипно” в срочно/сезонно от 01 май до 30 септември. 

2. Други 

 

 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА,   /П/ 

 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областна транспортна комисия 

 

Изготвил протокола:  /П/ 

 

София Димитрова 

Младши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областна транспортна комисия 


