
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Габрово 

 

5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

Рег. № ОСК-08-88/1/       Препис! 

22.02.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 28 

 

 

Днес, 20 февруари 2019 г. (сряда) от 11.00 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. Даниела Денева – Община Дряново 

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

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

9. Панайот Панайотов – ИА „Железопътна администрация” – РЖИ – Горна Оряховица 

10. Деян Георгиев – Областно пътно управление – Габрово 

 

 

 

Присътваха още: 

1. Румяна Цанева – директор дирекция „СДУР” към Община Трявна 

  

 

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

транспортна комисия, което протече при следния 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД : 

 

 

1. Обсъждане на маршрутни разписания от квотата на Община Габрово - РТС 

2. Обсъждане на маршрутни разписания от квотата на Община Севлиево - РТС 

3. Обсъждане на маршрутни разписания от квотата на Община Трявна - РТС 

4. Обсъждане на маршрутни разписания от квотата на Община Дряново - РТС 

5. Други 

 

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

приет единодушно с 10 гласа ,,ЗА”. 
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В средата на месец януари 2019 година беше поискана информация от всяка една община на 

територията на Област Габрово за неизпълнявани маршрутни разписания от републиканската 

транспортна схема. В установения срок се получи следната информация: 

 

По т. 1: Обсъждане на маршрутни разписания от квотата на Община Габрово – РТС 

Неизпълнявани маршрутни разписания към момента на заседанието: 

 

 Бургас – Габрово – маршрутно разписание №7101 от 31.07.2007 г.  

 Плевен – Габрово - маршрутно разписание №7101 от 10.04.2009 г.  

 Габрово – Обзор - маршрутно разписание №7101 от 11.05.2006 г.  

 Варна – Габрово - маршрутно разписание №7101 от 11.05.2006 г.  

 

Причината за неизпълнение на тези линии е липсата на превозвач, рентабилността на 

самата линия, както и слабия пътникопоток. Очаква се в най-скоро време да се възложат 

обществени поръчки и линиите да бъдат възложени и изпълнявани, а ако това не се 

осъществи да бъдат променени времената на изпълнение на някой от линиите – от 

целогодишно в сезонно/срочно изпълнение.  

 

 

 Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 10, за - 10 против – 0. 

Предложението се приема. 

  

 

 

По т. 2:  Обсъждане на маршрутни разписания от квотата на Община Севлиево – РТС 

Неизпълнявани маршрутни разписания към момента на заседанието: 

 

 Пловдив - Севлиево – маршрутно разписание №7101  

 Русе - Севлиево - маршрутно разписание №7101  

 София - Севлиево - маршрутно разписание №7101 и №7105 

 Свищов - Севлиево - маршрутно разписание №7101 

 Варна – Севлиево - маршрутно разписание №7101 №7201 

 

Както при Община Габрово причината за неизпълнение е липсата на превозвач, 

рентабилността на линията и слабия пътникопоток. Ще бъдат обявени нови обществени 

поръчки и ако няма желаещи на така утвърдените маршрутни разписания, ще се внесат 

предложения до Областна транспортна комисия – Габрово за промяна времето на изпълнение 

на линиите. 

 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 10, за - 10 против – 0. 

Предложението се приема. 
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По т. 3:  Обсъждане на маршрутни разписания от квотата на Община Трявна – РТС 

Неизпълнявани маршрутни разписания към момента на заседанието: 

 

 София - Трявна - маршрутно разписание №7101 от 02.03.2006 г. 

 София – Трявна - маршрутно разписание №7102 от 02.03.2006 г. 

 

Линиите са били изпълявани, но в един момент превочавачите се отказват, защото не е 

рентабилно и цената на билета е много ниска. Обявавани са на два пъти обществени поръчки, 

но няма кандидати за изпълнението на линията. Ще се обяви отново обществена поръчка за 

изпълнението на двете линии, но ако отново няма желаещи общината ще предприеме 

съкращаване срока на изпълнение на линията. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 10, за - 10 против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

 

По т. 4:  Обсъждане на маршрутни разписания от квотата на Община Дряново – РТС 

Неизпълнявани маршрутни разписания към момента на заседанието: 

 

 Велико Търново - Дряново - маршрутно разписание №7101 от 17.09.2013 г. 

 Велико Търново - Дряново - маршрутно разписание №7102 от 17.09.2013 г. 

От началото на 2016 година маршрутните разписания не се изпълняват, поради отказ 

на превозвача. През града има автобусен превоз, който преминава по същата линия и 

жителите на града го използват, което обезмисля отделно маршрутно разписание. 

Предложението е Областна транспортна комисия да пусне предложение до Агенция 

автомобилна администрация за закриване на двете маршрутни разписания - Велико Търново 

– Дряново - №7101 и №7102. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 10, за - 10 против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

 

По т. 5: Други 

 

1. Обсъждане на казус по постъпило писмо от „Алекс” ЕООД – Габрово за прекратяване 

изпълнението на линия „Стояновци-Плачковци-Стояновци”, общинска транспортна 

схема в Община Трявна 

 

2. Обсъждане на проблема с недостатъчните субсидии, които се отпускат към общините 

и актуализацията на субсидиите, където всяка една от общините да направи свое 

предложение, което да бъде обобщено и изпратено към Автомобилна администрация. 

 

3. Актуализация броя на курсовете, повече права да бъдат делегирани на Областен 

управител и респективно на Областната транспортна комисия за решаване на 
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определени казуси, неизискващи наложителното мнение/становище на Изпълнителна 

агениця „Автомобилна администрация”. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 10, за - 10 против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

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 према предложения от страна на общините на 

територията на Област Габрово за подобряване условията за превозвачите. 

2. Областна транспортна комисия приема предложения от страна на общините на 

територията на Област Габрово за решаване на проблема с недостатъчните 

субсидии, които се отпускат към общините и актуализацията на субсидиите, както 

и актуализация броя на курсовете, които се изпълняват. 

 

 

 

 

 

 

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 


