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Рег. № ОСК-08-95/1        Препис! 
 

27.02.2023 г. 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 27.02.2023 г. от 13.30 часа в заседателна зала на Областна администрация-Габрово се 

проведе заседание на Областна транспортна комисия, на която присъстваха:  

 

1. Андрей Николов – Областна администрация-Габрово 

2. Веселина Георгиева – Областна администрация-Габрово 

3. Николай Димитров – Община Габрово 

4. Севина Минкова – Община Севлиево 

5. Даниела Денева – Община Дряново 

6. Марин Маринов – Община Трявна 

7. Александър Петров – Областен отдел ,,Автомобилна администрация“ – Габрово 

Присъстваха още: 

1. Добринка Иванова – Областно пътно управление – Габрово 

2.  Траяна Христова – Община Севлиево 

 

Във връзка с постъпило в Областна администрация-Габрово писмо от кмета на община 

Трявна, наш входящ № ОСК-08-308 от 14.02.2023 г. и на основание чл. 11 от Правилника за 

устройството и дейността на Областна транспортна комисия се проведе заседание на 

Областна транспортна комисия при следния  

 

     Д Н Е В Е Н   Р Е Д  

 

1. Утвърждаване на актуализирано маршрутно разписание от Областна транспортна 

схема по линия ,,Трявна-Габрово-Трявна“ 

2. Текущи 

 

Г-н Андрей Николов откри заседанието и благодари на присъстващите за участието им в 

днешното заседание. Не бяха направени допълнения и предложения към така предложения 

дневен ред и той бе приет със 7 гласа ,,ЗА“.  

 

По т. 1 от дневния ред Утвърждаване на маршрутно разписание от Областна транспортна 

схема по линия ,,Трявна-Габрово-Трявна“ не бяха направения допълнения и коментари. 

Промените се състоят в следното: 

- Курсовете по автобусна линия гр. Трявна – гр. Габрово – гр. Трявна с час на 

тръгване от автогара гр. Трявна в часовете 08.00; 08.30; 11.30; 14.30; 16.30; 18.30 ч. и 
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обратно от автогара гр. Габрово в часовете 09.00; 09.30; 12.30; 15.30; 17.30; 19.30 ч. – 

отпадат 

- Изменят се и курсовете с час на тръгване от гр. Трявна вместо в 17.30 ч. ще 

бъде в 17.15 ч. и обратно от гр. Габрово в 18.00 ч. Последния курс за гр. Габрово е с час на 

тръгване от автогара Трявна в 18.00 ч. и с час на тръгване от автогара Габрово в 19.00 ч.  

- Курсовете в празнично разписание с часове на тръгване от гр. Трявна в 12.30 ч.; 

14.30 ч. и обратно с часове на тръгване от гр. Габрово в 13.30 ч.; 15.30 ч. – се прекратява 

изпълняването им. Вместо това ще се изпълнява курс от гр. Трявна с час на тръгване 13.30 

и с час на връщане от гр. Габрово в 14.30 ч. 

 

Мотивите за промените в маршрутното разписание са драстично намаления 

пътникопоток, икономически причини, свързани с повишаване цените на горивата, също 

така поради липса на квалифицирани водачи на МПС със съответната категория. Към 

писмото е приложен и проект на маршрутно разписание, съгласуван от кметовете на 

общините Габрово и Трявна. 

 

   По т. 2 Текущи – се дискутираха многото проблеми, пред които е 

изправен общественият транспорт в общините. Обсъди се възможността да се инициира 

последваща работна среща с представители на кметовете на общините от област Габрово, 

превозвачите, представители на Министерство на транспорта и съобщенията и Изпълнителна 

агенция ,,Автомобилна администрация“.  

 

 Въз основа на гореизложеното със 7 гласа ,,ЗА“ бяха взети следните 

 

     Р Е Ш Е Н И Я 

 

1. Областна транспортна комисия предлага на Областен управител на област Габрово да 

утвърди проекта на маршрутно разписание по линия ,,Трявна-Габрово-Трявна“ от 

областна транспортна схема от квотата на община Трявна. 

2. Да се иницира работна среща между кметовете на общините, превозвачите, 

представители на Министерство на транспорта и съобщенията и Изпълнителна 

агенция ,,Автомобилна администрация“ за намиране на устойчиво решение на 

проблемите с обществения транспорт. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ  /п/ 

Заместник областен управител и Председател на Областна транспортна комисия 

 

Изготвил протокола:  /п/ 

Веселина Георгиева – гл. експерт в Областна администрация и секретар на Областна 

транспортна комисия 
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