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Рег. № ОСК-08-1700 (3)                Препис!   

19.10.2021 г. 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

от неприсъствено заседание на Областна транспортна комисия 

 

Състав на комисията: 
Председател: Стилияна Тинчева – Заместник областен управител 

Секретар : София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

Членове: 

1. Николай Димитров – Община Габрово 

2. Севина Минкова – Община Севлиево 

3. Даниела Денева – Община Дряново 

4. Марин Маринов – Община Трявна 

5. Деян Георгиев – Областно пътно управление – Габрово 

6. Александър Петров – Областен отдел „Автомобилна администрация”- Габрово 

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

8. Веселин Иванов – Национално сдружение на автобусните превозвачи в България 

 

Във връзка с постъпили в Областна администрация писмо от Община Трявна, входящ 

№ОСК-08-1700/23.09.2021 г. и на основание чл.10, ал.2 от Правилника за устройството и 

дейността на Областната транспортна комисия се проведе неприсъствено заседание на 

комисията при следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Промяна на маршрутно разписание от Областна транспортна схема по линия „Трявна-

Габрово-Трявна“ 

2. Други 

 

Промените се състоят в отпадане и добавяне на курсове в досега действащото 

маршрутно разписание, както следва:  

 поради намален пътникопоток – отпадане на курса от  гр. Трявна до гр. Габрово с час 

на тръгване от гр. Трявна в 5:30 часа и съответно в обратна посока (Габрово – Трявна) 

с час на тръгване в 6:30 часа.  

 утвърждаване на нов курс с час на тръгване в посока  гр. Габрово до гр. Трявна в 

09:00 часа да е целогодишно, поради повишен пътникопоток в тази част на деня. 

 в периода от 15 септември до 30 юни да се добави нов курс от гр. Трявна до гр. 

Габрово с час на тръгване 14:00 часа и в посока от гр. Габрово до гр. Трявна, с час на 

тръгване 15:00 часа, който да улеснява придвижването на учащите в дадения период. 

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

общините Габрово и Трявна.  
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В хода на процедурата по чл.10, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на 

Областна транспортна комисия, членовете й бяха поканени да дадат своите становища по 

предложението в срок до 15.10.2021 г. В посочения срок се получиха следните отговори: 

 

 

1. Стилияна Тинчева – подкрепя предложението;  

2. София Димитрова – подкрепя предложението; 

3. Николай Димитров – подкрепя предложението; 

4. Севина Минкова – подкрепя предложението; 

5. Даниела Денева – подкрепя предложението;  

6. Марин Маринов – подкрепя предложението; 

7. Деян Георгиев – не е получен отговор;  

8. Александър Петров – подкрепя предложението; 

9. Панайот Панайотов – подкрепя предложението; 

10. Веселин Иванов – подкрепя предложението; 

 

Въз основа на гореизложеното бяха взети следните 

  

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Областна транспортна комисия подкрепя предложението на Община Трявна за 

промяна на маршрутно разписание по линия „Трявна-Габрово-Трявна“ от областна 

транспортна схема от квотата на Община Трявна. 

 

2. 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. 

 

 

Към настоящия протокол са приложени и отговорите на членовете на Комисията, 

получени  в срок до 15.10.2021 г.  – 7 броя 

 

 

 

 

 

 

СТИЛИЯНА ТИНЧЕВА, /П/ 

 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областна транспортна комисия 

 

 

Изготвил протокола:  /П/    

 

София Димитрова 

Старши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областна транспортна комисия 


