РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово
Рег. № ОСК-08-267(7)

Препис!

30.07.2021 г

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 29 юли 2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателна зала на Областна
администрация-Габрово се проведе заседание на Областна транспортна комисия, на която
присъстваха:
1. Стилияна Тинчева – Заместник областен управител
2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово
Членове:
3. Николай Димитров – Община Габрово
4. Севина Минкова – Община Севлиево
5. Даниела Денева – Община Дряново
6. Марин Маринов – Община Трявна
7. Деян Георгиев – Областно пътно управление – Габрово
8. Александър Петров – Областен отдел „Автомобилна администрация”- Габрово
9. Панайот Панайотов – ИА „Железопътна администрация” – РЖИ – Горна Оряховица
10. Веселин Иванов – Национално сдружение на автобусните превозвачи в България
Присъстваха още:
1. Детелин Цветков – заместник-управител на „Общински пътнически транспорт“
ЕООД - Габрово
Във връзка с постъпили в Областна администрация - Габрово сигнали за неизпълнение на
маршрутни разписания, се свика заседание на Областната транспортна комисия, което се
проведе при следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Обсъждане на маршрутни разписания от областна, междуобластна и републиканска
транспортна схема
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2. Текущи
Към поканата е приложена обобщена справка за маршрутни разписания по областна,
междуобластна и републиканска транспортна схема, от квотата на всяка община.
Информацията е съставена съгласно получени писма към преписка с наш изх. №ОСК-08267 от 08.06.2021 г., и постъпили писма от:





Община Трявна - наш вх. №ОСК-08-267(1)/11.06.2021 г.;
Община Дряново - наш вх. №ОСК-08-267(2)/15.06.2021 г.;
Община Севлиево - наш вх. №ОСК-08-267(3)/18.06.2021 г.;
Община Габрово - наш вх. №ОСК-08-267(4)/13.07.2021 г..

Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе приет
единодушно с 10 гласа ,,ЗА”.
По т. 1. Обсъждане на маршрутни разписания от областна, междуобластна и
републиканска транспортна схема.
За целите на заседанието, беше изготвена обобщена справка за маршрутните
разписания от секретаря на Комисията, която беше предварително изпратена на членовете, за
да се запознаят подробно с изпълнението на маршрутните разписания на територията на
област Габрово.
Г-жа Стилияна Тинчева предложи всяка една от общините да коментира изпълнението
на маршрутните си разписания и какви са причините за неизпълнението на повечето от тях.


Община Габрово – от справката по всички изпълнявани от Община Габрово линии е
видимо, че почти половината от маршрутните разписания към дадения момент не се
изпълняват, като причините за това са описани. По някой от линиите се констатира, че
е необходима актуализация, която ще бъде извършена след направени анализи. По
линии от Областна транспортна схема до настоящия момент не са постъпили искания
до Областен управител на област Габрово за прекратяването им. Община Габрово е
публикувала през м. ноември 2020 г. в Европейски вестник обявление за намерение за
обявяване на концесия за четири линии от републиканска транспортна схема.



Община Севлиево – обстановката в общината е почти сходна с тази в областния град,
г-жа Минкова коментира, че за всички линии, които към настоящия момент не се
изпълняват, са обявявани обществени поръчки, но кандидати за изпълнението им до
момента няма. Ще се помисли за евентуална оптимизация на линиите и ако резултата
отново е липса на изпълнители, ще се пристъпи към закриване на конкретни линии и
маршрутни разписание от междуобластна и републиканска пътна мрежа. В хода на
заседанието се коментираха постъпили жалби и сигнали от граждани за неизпълнение
на маршрутни разписания от областна транспортна схема, за което представителя на
община Севлиево помоли да бъдат отнасяни / изпращани до Общината, за да могат да
вземат мерки и отношение по тях.
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Община Дряново – изпълняват се всички линии, които са само от областна
транспортна схема, като са описани часове, в които към момента е временно спряно
изпълнението. Причина за спирането е епидемичната обстановка, в резултат на което
има и намален пътникопоток. От Областен отдел „Автомобилна администрация“
обърнаха внимание на Община Дряново да осъществява по-голям контрол върху
превозвача, изпълняващ маршрутните разписания.



Община Трявна - линиите които попадат в областна и междуобластна транспортна
схема се изпълняват. Г-н Маринов, зам.-кмет на Община Трявна заяви, че в най-скоро
време ще започнат и проверки по всички линии, за да се установи изпълняват ли се
съгласно възложените маршрутни разписания. Към днешна дата се подготвя
процедура по обявяване на обществени поръчки за възлагане на транспортните схеми
по общинска, областна и междуобластна транспортна схема, които в момента се
изпълняват чрез спешно възлагане с разрешение от Областен управител на област
Габрово от м. април 2021 г.

По т. 2. Текущи
Г-н Маринов, заместник-кмет на община Трявна постави въпроса с изпълнението на
линията София-Трявна, от квотата на Столична община. По данни от сайта на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, съществуват три (3) маршрутни разписания, които
са по посочената линия, както следва:
 №22101 София – Трявна, която се изпълнява целогодишно от понеделник до събота
(включително) по направление:
o Трявна – София (централна автогара) – тръгване в 4:45 часа;
o София (централна автогара) – Трявна – тръгване в 16:00 часа;
 №22102 София – Трявна която се изпълнява целогодишно неделя и празник по
направление:
o Трявна – София (централна автогара) – тръгване в 14:30 часа;
o София (централна автогара) – Трявна – тръгване в 16:00 часа;
 №22201 София – Трявна която се изпълнява целогодишно ежедневно по направление:
o Трявна – София (централна автогара) – тръгване в 16:20 часа;
o София (централна автогара) – Трявна – тръгване в 11:00 часа;
Всички гореописани маршрутни разписания са утвърдени от 17.05.2013 г. от
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и респективно от Министерство на
транспортна, информационните технологии и съобщенията, във възложител – община
Столична.
По данни на заместник-кмета на община Трявна, г-н Марин Маринов, тези маршрутни
разписания не се изпълняват от определено време, в частта в която фирмата изпълнител не
достига от гр. София до крайна точка гр. Трявна (последна спира е автогара Габрово) и не
отпътува от гр. Трявна до гр. София, а се тръгва директно от автогара Габрово.
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Ако тези маршрутни разписания не започнат да се изпълняват, няма как жителите на
община Трявна да използват обществения транспорт, а от друга страна Община Трявна не
може да направи предложение до Областен управител на област Габрово и респективно до
Областна транспортна комисия за откриване на линия по направлението, но от квотата на
община Трявна.
Постъпи запитване от община Габрово – във връзка с писмо от Министерство на
финансите, във връзка с наредбата за компенсациите, в което е посочено че при разглеждане
на бюджета за 3-то тримесечие, в т.2. за пътувания по вътрешноградския транспорт и
междуградския транспорт са със стойност 0 лв за община Габрово. Запитването е – има ли
постъпила информация до Областна администрация за тези субсидии и компенсации как се
разпределят и каква е стойността им за всички общини в областта.
Г-жа Стилияна Тинчева помоли община Габрово да изпрати писмото до Областна
транспортна комисия и ще се проучи случая.
Председателя на Областна транспортна комисия - Габрово, г-жа Тинчева подложи на
гласуване информацията и коментарите по точките от дневния ред.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 10, за - 10, против – 0.
Предложението се приема.
Въз основа на гореизложеното и чрез гласуване бяха взети следните

Р Е Ш Е Н И Я:
1. Областна транспортна комисия приема обобщената информация за маршрутни
разписания от квотата на Община Габрово, Община Севлиево, Община Дряново и
Община Трявна (областна транспортна схема (ОТС), междуобластна транспортна
схема (МТС), републиканска транспортна схема (РТС)) с направените коментари
към допълнение.
2. Областна транспортна комисия възлага на общините да представят писмено
мотивирано предложение до Областна транспортна комисия, за необходимостта от
временно спиране, промяна, актуализация на съответни транспортни схеми.
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

СТИЛИЯНА ТИНЧЕВА,

/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
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