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Рег. № ОСК-08-365/1/      ПРЕПИС! 

29.08.2019 г. 

ПРОТОКОЛ № 29 

Днес, 20 август 2019 г. (вторник) 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. Севина Минкова – Община Севлиево 

4. Николина Николова – Община Трявна 

5. Иванка Гугушева – Областен отдел „Автомобилна администрация”- Габрово 

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

 

Присътваха още: 

 Румяна Цанева – директор дирекция „СДУР” към Община Трявна 

 

Отсъстваха: 

1. Недялко Ценков – Община Габрово 

2. Даниела Денева – Община Дряново 

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

4. Деян Георгиев – Областно пътно управление – Габрово 

  

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 автобусна линия „Трявна-Габрово-Трявна” 

2. Други 

 

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

приет единодушно с 6 гласа ,,ЗА”. 

  

По т. 1: Обсъждане на Маршрутно разписание автобусна линия „Трявна-Габрово-

Трявна” 

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

№ОСК-08-1348 от 06.08.2019 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 на автобусна линия „Трявна-Габрово-

Трявна” от областна транспортна схема от квотата на Община Трявна по линия  Трявна-

Габрово-Трявна. 

Промяната се състои в отпадане на курсовете от Трявна за Габрово в часовете на тръгване 

от автогара Трявна в 9:00 ч., 11:00 ч., 13:00 ч., 17:00 ч. и съответно в обратна посока от 

автогара Габрово за Трявна в часовете – 10:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч. и 18:00 ч. 

Курсът, който се изпълнява от Трявна за Габрово в 13:30 часа и в обратна посока от 
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Габрово за Трявна в 14:30 ч. няма да се изпълняват само в периода от 01 юли до 15 

септември. 
Част от съпътстващата документация към предложението за измяна на маршрутното 

разписание от областна транспортна схема по линията Трявна-Габрово-Трявна лисваше и 

комисията даде срок на Община Трявна до 09.09.2019 г. да внесе мотивирано предложение 

със справка за пътнико потока по изпълняваната линия. 

  

Заседанието остана отворено до следващата дата, а именно 09.09.2019 г., от 11:00 часа в 

Заседателна зала на Областна администрация – Габрово, на което да се вземе решение за 

изменение на маршрутното разписание „Трявна-Габрово-Трявна”. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6 против – 0. 

Предложението се приема. 

  

 

По т. 2: Други 

Обсъждане на жалба в Областна администрация – Габрово с вх. № КАК-04-1122 от 

08.07.2019 г., касаеща спирането на част от изпълнението на курсове свързани с линията 

„Трявна-Габрово-Трявна”. 

 

 

На 23.08.2019 г. с писмо на Община Трявна – вх. № ОСК-08-1348(1) / 23.08.2019 г. 

бе оттеглено предложението за промяна на Маршрутно разписание „Трявна-Габрово-

Трявна” от Областна транспортна схема.  

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито. 

На настоящото заседание бяха взети следните  

 

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

 

1. Закрива заседанието, поради оттегляне предложение от Община Трявна за промяна 

на маршрутно разписание „Трявна-Габрово-Трявна” 

2. Комисията няма да провежда заседание на 09.09.2019 г. 

 

 

 

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 


