
П Р О Т О К О Л 
№ 25

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

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

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

администрация“, Районна железопътна инспекция, Горна Оряховица
6.  Детелин  Цветков  –  представител  на  Националното  сдружение  на  автобусните

превозвачи в България

Във връзка с постъпило в Областна администрация писмо от Община Трявна, входящ
№  ОСК-08-37/13.01.2017  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  промяна  в  маршрутно  разписание  от  областната
транспортна схема от квотата на Община Трявна по маршрут Трявна-Габрово-Трявна.

Промяната се състои в отпадането на спирки по желание и включване на нови спирки:
Жълтеш 1, Жълтеш 2, Жълтеш 3, кв.Бичкиня, Шиваров мост, ул.“Юрий Венелин“, сп.Рачо
Ковача,  пл.“Възраждане“.  В  писмото  на  Община  Трявна  се  посочват  следните  мотиви:
„спирка по желание“ означава, че на нея може само да слиза от автобуса, без да се качват
пътници. По линията пътуват много ученици и работещи в гр.Габрово, на които се налага
освен да слизат на определена спирка, и да се качват от нея.

Към писмото е приложен проект на маршрутно разписание, съгласуван от кметовете
на общините Габрово и Трявна.

Съгласно процедурата по чл.10, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на
Областната  транспортна  комисия,  членовете  й  бяха  поканени  да  дадат  становища  по
предложението в срок до 20.01.2017 г. В посочения срок се получиха следните резултати:

1. Добромир Валачев – подкрепя предложението; 
2. Десислава Гълъбова –  подкрепя предложението;



3. Недялко Ценков –  подкрепя предложението;
4. Росица Андреева –  подкрепя предложението;
5. Деян Георгиев – подкрепя предложението;
6.  Фьодор  Леонтиев  –   подкрепя  предложението  и  препоръчва  спирките  да  бъдат

посочени по-точно, освен Жълтеш 1,2 и 3; 
7. Панайот Панайотов –  подкрепя предложението;
8. Детелин Цветков – подкрепя предложението.

Въз основа на гореизложеното бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

Областната  транспортна  комисия  подкрепя  предложението  на  Община  Трявна  и
предлага  на  Областния  управител  да  утвърди  промяната  в  маршрутното  разписание  от
областната  транспортна  схема  от  квотата  на  Община  Трявна  по  линия  Трявна-Габрово-
Трявна.

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

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


