РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово
Рег. № ОСК-08-1671(2)
19.10.2020 г.

Препис!

ПРОТОКОЛ № 4
Днес, 19 октомври 2020 г. (понеделник) от 14.00 часа в заседателна зала на Областна
администрация-Габрово се проведе заседание на Областна транспортна комисия, на която
присъстваха:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мария Пенева – Заместник областен управител
София Димитрова – Областна администрация – Габрово
Недялко Ценков – Община Габрово
Севина Минкова – Община Севлиево
Даниела Денева – Община Дряново
Марин Маринов – Община Трявна
Александър Петров – Областен отдел „Автомобилна администрация”- Габрово

Отсъстваха:
1. Детелин Цветков – Национално сдружение на автобусните превозвачи в България
2. Панайот Панайотов – ИА „Железопътна администрация” – РЖИ – Горна Оряховица
3. 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

Р Е Д:

1. Промяна на маршрутно разписание от Републиканска транспортна схема по линия
Севлиево - Велико Търново - Севлиево
2. Текущи

В периода от поканата за заседанието на Областна транспортна комисия по датата на
заседанието, бяха внесени документи за промяна на маршрутно разписание „Трявна-ГабровоТрявна“ в Областна транспортна схема от квотата на Община Трявна.
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Председателя на Комисията направи допълнение и предложение към дневния ред на
заседанието да се добави т.2 „Разглеждане на Маршрутно разписание „Трявна-ГабровоТрявна, а т.3 да е Текущи.
Така определения Дневен ред бе приет единодушно с 7 гласа ,,ЗА”.

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Промяна на маршрутно разписание от Републиканска транспортна схема по линия
Севлиево - Велико Търново – Севлиево
2. Промяна на маршрутно разписание от Областна транспортна схема по линия
Трявна-Габрово-Трявна
3. Текущи

По т. 1. Промяна на маршрутно разписание от Републиканка транспортна схема по
линия Севлиево-Велико Търново-Севлиево
Във връзка с постъпило в Областна администрация писмо от Община Севлиево, входящ
№ОСК-08-1671/29.09.2020 г. предложение за промяна в маршрутно разписание на автобусна
линия „Севлиево – Велико Търново - Севлиево” от републиканска транспортна схема от
квотата на Община Севлиево, която считано от м. юли 2020 г. попада в междуобластна
транспортна схема – Закон за автомобилните превози – чл. 17, ал.9
В изпълнение и във връзка с промени в Закона за автомобилните превози, Община
Севлиево, предлагат да бъдат съгласувани нови маршрутни разписания по автобусна линия
„Севлиево – Велико Търново - Севлиево“ от междуобластна транспортна схема.
Към писмото е приложен проект на маршрутни разписания №7101 и №7102, съгласувани
от кметовете на общините Велико Търново и Севлиево и от Областен управител на област
Велико Търново.
Промяна се състои в изменение на маршрутно разписание, което е с променен период на
изпълнение от целогодишен на сезонен. Промените се извършват с цел оптимизиране на
транспортната схема, като се запазват възможностите за обслужване на населението.
Линията да се изпълнява всеки ден в периода от 01 януари до 30 юни и от 01 септември
до 31 декември.
На 07.08.2020 г. /петък/ в деловодството на Община Севлиево е постъпило писмо от ЕТ
„Интим – Снежана Нукова“ за промяна на съществуващите маршрутни разписания № 7101 и
№ 7102 Велико Търново – Севлиево.
През месец юли са отчели за поредна година сериозен спад на пътникопотока по
направлението, което е видно от приложените пътни листи и справки издадени от АГ „Запад“
– Велико Търново (неразделна част от настоящия протокол)
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През месец август служители на общинска администрация са извършили проверки на
пътникопотока по маршрутни разписания № 7101 и № 7102, при които се е констатирал слаб
пътникопоток. Предвид нерентабилността от изпълнение на разписанията по автобусна
линия Велико Търново – Севлиево през м.юли и м.август община Севлиево е изпратила
запитване към Община Велико Търново и Областна администрация Велико Търново за
изменение на маршрутните разписания. Проекта на предложените за изменение на
разписанията е одобрен и съгласуван от съответните администрации.

Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 7, за - 7 против – 0.
Предложението се приема.

По т.2. Промяна на маршрутно разписание от Областна транспортна схема по линия
Трявна-Габрово-Трявна
Във връзка с постъпило в Областна администрация писмо от Община Трявна, входящ
№ОСК-08-1755/13.10.2020 г. предложение за промяна в маршрутно разписание от Областна
транспортна схема на автобусна линия „Трявна-Габрово-Трявна“, от квотата на община
Трявна.
Във връзка с предстоящо възлагане на обществен транспорт на пътници по областна
транспортна схема в изпълнение на разпоредбите на Наредба №2 от 15.03.2020 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен
транспорт на пътници, Община Трявна внесе предложение за утвърждаване проект на нови
маршрутни разписания, като промяната се състои в отпадане на курсове по линията „ТрявнаГаброво-Трявна“.
След множество сигнали от превозвачи, изпълняващи линията и след проверка на
комисия назначена със заповед на кмета на община Трявна, са извършени проверки на
губещите курсове от автобусна линия „Трявна-Габрово-Трявна“, във връзка с намален
пътникопоток. След неколкократни проверки се е установил сериозен спад на пътникопотока
по направлението, което е видно и от приложените констативни протоколи и пътни листи.
Във връзка с гореизложеното на Областна транспортна комисия се предлага да
гласуват отпадане на определени часове на изпълнение на линията по направление „ТрявнаГаброво-Трявна, както следва:
 По направление от гр. Трявна до гр. Габрово да отпаднат часовете на изпълнение
09:00 часа, 11:00 часа, 13:00 часа и 17:00 часа;
 По направление от гр. Габрово до гр. Трявна да отпаднат часовете на изпълнение
10:00 часа, 12:00 часа, 14:00 часа и 18:00 часа.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 7, за - 7 против – 0.
Предложението се приема.
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По т. 3. Текущи
Община Трявна подготвя документи за внасяне на предложение до Областна
транспортна комисия по линии от междуобластна транспортна схема по направление
„Трявна-Вонеща вода-Трявна“ и републиканска транспортна схема по направление „ТрявнаСофия-Трявна“. Очаква съгласуване с общините и областите попадащи в обхвата на линията
и ще бъде внесено предложение до Областен управител – Габрово и до Областна
транспортна комисия – Габрово.
Въз основа на гореизложеното бе взето следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Областна транспортна комисия подкрепя предложението на Община Севлиево за
промяна на маршрутно разписание №7101 и №7102 – Севлиево – Велико Търново Севлиево от междуобластна транспортна схема от квотата на Община Севлиево по
линията Севлиево – Велико Търново - Севлиево, от срок на изпълнение „целогодишно” в
срочно/сезонно от 01 януари до 30 юни и от 01 септември до 31 декември. Предлага на
Областен управител на област Габрово да съгласува проекта на маршрутното разписание
и да отправи мотивирано предложение до Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ за утвърждаване на новото маршрутно разписание, попадащо в
междуобластна транспортна схема.
2. Областната транспортна комисия подкрепя предложението на Община Трявна и
предлага на Областния управител на област Габрово, да утвърди промяната в
маршрутното разписание на областната транспортна схема от квотата на Община Трявна
по линия Трявна-Габрово-Трявна. Промяната е в отпадане на часове на изпълнение по
линия:
 По направление от гр. Трявна до гр. Габрово да отпаднат часовете на изпълнение
09:00 часа, 11:00 часа, 13:00 часа и 17:00 часа;
 По направление от гр. Габрово до гр. Трявна да отпаднат часовете на изпълнение
10:00 часа, 12:00 часа, 14:00 часа и 18:00 часа.

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
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