ПРОТОКОЛ
№ 26
от неприсъствено заседание на Областната транспортна комисия
Състав на комисията:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иванка Баева – 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. Даниела Денева – младши експерт, Община Дряново
3. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление
4. Фьодор Леонтиев – главен инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация“
5. Панайот Панайотов – главен 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 Габрово,
входящ № ОСК-08-523/20.04.2017 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 предложения за промени в маршрутни разписания № 7101; № 7102;
№ 7103; № 7104 от републиканската транспортна схема от квотата на Община Габрово по
линията Велико Търново-Габрово.
Промените се състоят в откриване на 7 нови спирки по маршрута, както следва:
с.Донино, с.Раховци, разклон Дряновски манастир, гр.Дряново - „Априлци“, гр.Дряново „Ракетата“, с.Зая, с.Соколово.
Мотиви: Живеещите в селата Донино и Раховци постоянно пътуват до гр. Габрово
или до гр. Дряново във връзка осъществяването на обществените им нужди. Жителите на
Габрово и Дряново често пътуват до цитираните горе села, тъй като притежават там земи
и имоти.
Линията е от особена важност и за жителите на гр.Дряново, които работят и учат в
гр.Велико Търново. От същата линия се ползват и около 300 постоянни жители от шест
населени места (с.Зая, с.Соколово, с.Маноя, с.Косарка, с.Длъгня, с.Катранджии).
Работещите във фирмите „Чех&П” ЕООД и „Унитраф” АД също се придвижват по тази
линия от гр.Велико Търново, гр.Дебелец и гр.Дряново.

Към писмото са приложени проекти на маршрутни разписания, съгласувани от
кметовете на общините Велико Търново, Габрово и Дряново и областните управители на
Велико Търново и Габрово.
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 05.05.2017 г. В посочения срок се получиха следните резултати:
1. Иванка Баева – подкрепя предложението
2. Десислава Гълъбова – подкрепя предложението
3. Недялко Ценков – подкрепя предложението
4. Даниела Денева – подкрепя предложението
5. Деян Георгиев – подкрепя предложението
6. Фьодор Леонтиев – подкрепя предложението
7. Панайот Панайотов – подкрепя предложението, ако проектите не влизат в
конфликт с други автобусни линии
8. Детелин Цветков – подкрепя предложението
Въз основа на гореизложеното бе взето следното
РЕШЕНИЕ:
Областната транспортна комисия подкрепя предложението на Община Габрово за
откриване на нови спирки в маршрутните разписания № 7101; № 7102; № 7103; № 7104
от републиканската транспортна схема от квотата на Община Габрово по линията Велико
Търново-Габрово.
ИВАНКА БАЕВА /п/
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

