
 1 

                           КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
 

              ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                 СТАРА ЗАГОРА 
 
 

      ПРОТОКОЛ № 1 / 17. 06. 2014 г. 
 

На 17.06.2014 г., от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора 

се проведе заседание на Областна комисия по автомобилен транспорт, назначена със 

Заповед № ОК-ЗД-109/27.03.2014 г. на Областен управител на област Стара Загора. 

На заседанието присъстваха: 

1.Д-р Тунджай Йозтюрк – Зам. областен управител и председател на комисията; 

2.Дарина Христова – мл. експерт ”РРРП” в Областна администрация Стара Загора 

и секретар на комисията; 

3.Деян Славов – представител на „КД-ДАИ” Стара Загора; 

4.Милен Бинев – представител на ОПУ Стара Загора; 

5.Благой Гаджев – Началник ПЦ при БДЖ  гр. Стара Загора; 

6.Бояна Делева – представител на Община Стара Загора; 

7.Иванка Бонева – представител на Община Раднево; 

На заседанието присъстваха 7 от 11 поканени членове на Областната комисия по 

автомобилен транспорт при Област Стара Загора.  

Заседанието протече при следния  

ДНЕВЕН РЕД 

І .        ПРОМЯНА В РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА 
 

1. ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА 
 
        Община Нова Загора с вх.№ РР-62/02.04.2014 г. внася предложение за промяна в 

маршрутни разписания № 20101 „Нова Загора – Раднево” и № 20103 „Нова Загора – 

Раднево” от републиканската транспортна схема:  

� Маршрутно разписание № 20101 „Нова Загора-Раднево”  е с час на 

тръгване от АГ Нова Загора в 07.30 часа и от АГ Раднево в 08.30 часа, 

изпълнява се целогодишно. Проектът за промяна включва часа на 



 2 

тръгване от АГ Раднево по направление „Нова Загора – Раднево”, а 

именно от 08.30 часа става на 08.50 часа.  

� Маршрутно разписание № 20103 „ Нова Загора – Раднево” е с час 

тръгване от АГ Нова Загора в 14.00 часа и от АГ Раднево в 15.10 часа, 

изпълнява се целогодишно. Проектът за промяна включва часа на 

тръгване от АГ Раднево по направление „Нова Загора – Раднево”, а 

именно от 15.10 часа става на 15.30 часа.  

Проектът за промяна на гореописаните маршрутни разписания е съгласуван от 

Община Раднево.    

 

2.  ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА РАДНЕВО 
 

 Община Раднево с вх. № РР-77/07.05.2014 г. внася предложение за промяна в 

маршрутно разписание № 24102 на автобусна линия „Нова Загора – Раднево” от 

републиканската транспортна схема. 

� Маршрутно разписание № 24102 на автобусна линия „Нова Загора - 

Раднево”  е с час на тръгване от АГ Нова Загора в 15.10 часа  и от АГ 

Раднево в 13.30 часа, изпълнява се целогодишно. Проектът за промяна 

включва часа на тръгване от АГ Нова Загора по направление „Нова Загора 

– Раднево”, а именно от 15.10 часа става на 15.00 часа. 

Проектът за промяна на гореописаното маршрутно разписание е съгласуван от 

Община Нова Загора и Областен управител на област Сливен. 

 

3. ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

 
Община Пазарджик с вх. № РР-80/07.05.2014 г. внася  предложение за промяна в 

маршрутни разписания  № 13101 „Пазарджик – Слънчев Бряг” и  № 13101 

„Пазарджик - Китен” от републиканската транспортна схема.  

� Маршрутно разписание № 13101 на автобусна линия „Пазарджик – 

Слънчев Бряг” е с час на тръгване от АГ Пазарджик в 07.00 часа и от 

Слънчев бряг в 17.00 часа. Линията се изпълнява от 15 юни до 15 

септември в събота и неделя. Проектът за промяна се състои в периода на 

изпълнение на маршрутното разписание от сезонно в период от 15 юни 

до 15 септември, само в събота и неделя да стане ежедневно през 

периода от 15 юни до 15 септември.  



 3 

� Маршрутно разписание № 13101 на автобусна линия „Пазарджик – 

Китен” е с час на тръгване от АГ Пазарджик в 09.00 часа и от Китен в 

17.30 часа. Линията се изпълнява от 15 юни до 15 септември в събота и 

неделя. Проектът за промяна се състои в периода на изпълнение на 

маршрутното разписание от сезонно в период от 15 юни до 15 септември, 

само в събота и неделя да стане ежедневно през периода от 15 юни до 15 

септември.  

Проектът за промяна на гореописаните маршрутни разписания е съгласуван от 

Община Стара Загора. 

 

4. ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

       Община Стара Загора с вх. № РР – 86/16.05.2014 г. внася предложение за промяна 

на маршрутно разписание № 24202 на автобусно линия „Стара Загора – 

Димитровград” от републиканската транспортна схема. 

� Маршрутно разписание № 24202 на автобусна линия „Стара Загора – 

Димитровград” е с час на тръгване от АГ Стара Загора в 07.45 часа и от АГ 

Димитровград в 09.30 часа. Линията се изпълнява целогодишно. Проектът 

за промяна се състои в периода на изпълнение, вместо ежедневно ще се 

изпълнява само в почивните дни. 

 

5. ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

Община Стара Загора с вх. № РР – 87/16.05.2014 г. внася предложение за промяна 

на маршрутни разписания № 24305 и № 24302 на автобусна линия „Стара Загора – 

Димитровград” от републиканската транспортна схема. 

� Маршрутно разписание № 24305 на автобусна линия „Стара Загора – 

Димитровград” е с час на тръгване от АГ Стара Загора в 09.00 часа и от АГ 

Димитровград в 14.30 часа, изпълнява се в почивните дни. Маршрутно 

разписание № 24302 на автобусна линия „Стара Загора – Димитровград” 

е с начален час на тръгване от АГ Стара Загора 07.00 часа и от АГ 

Димитровград в 13.00 часа, изпълнява се в почивните дни.  Проектът за 

промяна се състои в обединяване на двете маршрутни разписания в едно, с 

начални часове на тръгване от АГ Стара Загора в 09.00 часа – маршрутно 

разписание № 24305  и от АГ Димитровград в 13.00 часа – маршрутно 

разписание № 24302. 
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6. ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

         Община Стара Загора с вх. № РР – 88/16.05.2014 г. внася предложение за промяна 

на маршрутно разписание № 24101 на автобусна линия „Стара Загора - Хасково” от 

републиканската транспортна схема. 

� Маршрутното разписание № 24101 на автобусна линия „Стара Загора – 

Хасково” е с час на тръгване от АГ Стара Загора в 07.15 часа и от АГ 

Хасково в 09.15 часа. Линията се изпълнява целогодишно. Проектът за 

промяна се състои в периода на изпълнение на маршрутното разписание от 

ежедневно да се изпълнява само в работни дни. 

 

7. ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

         Община Стара Загора с вх. № РР – 89/16.05.2014 г. внася предложение за промяна 

на маршрутни разписания № 24101 и № 24201 на автобусна линия „Стара Загора – 

Слънчев бряг” от републиканската транспортна схема. 

� Маршрутно разписание № 24101 на автобусна линия „Стара Загора – 

Слънчев бряг” е с часове на тръгване от АГ Стара Загора в 06.00 часа и от 

АГ Слънчев бряг в 16.00 часа, изпълнява се от 1 юни до 30 септември. 

Маршрутно разписание № 24201 на автобусна линия „Стара Загора – 

Слънчев бряг” е с час на тръгване  от АГ Стара Загора в 06.30 часа и от АГ 

Слънчев бряг в 17.45 часа, изпълнява се от 1 юни до 30 септември. 

Проектът за промяна се състои в обединяване на двете маршрутни 

разписания в едно с часове на тръгване от АГ Стара Загора в 06.00 часа – 

маршрутно разписание № 24101 и от АГ Слънчев бряг в 17.45 часа – 

маршрутно разписание № 24201.  

 

8. ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  

          Община Стара Загора с вх. № РР – 90/16.05.2014 г. внася предложение за промяна 

на маршрутно разписание  № 24101 на автобусна линия „Варна – Стара Загора” от 

републиканската транспортна схема. 

� Маршрутно разписание № 24101 на автобусна линия „Варна – Стара 

Загора”  е с час на тръгване от АГ Стара Загора в 06.30 часа и от АГ Варна 

в 13.30 часа, изпълнява се целогодишно. Промяната се състои в отпадане 

на АГ „Запад” Бургас като спирка по маршрута. 
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9. ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  

             Община Стара Загора с вх. № РР-91/16.05.2014 г. внася предложения за 

закриване на маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската 

транспортна схема, квота на Община Стара Загора: 

� Маршрутно разписание № 24108 на автобусна линия „София – Стара 

Загора” е с час на тръгване от АГ София – Централна АГ в 15.00 часа и от 

АГ Стара Загора в 05.00 часа, изпълнява се целогодишно. Предложението е 

за закриване на маршрутното разписание, поради ранния час и липса на 

пътуващи - не се изпълнява. 

� Маршрутно разписание № 24101 на автобусна линия „Стара Загора –

Царево” с час на тръгване от АГ Стара Загора в 06.30 часа и от АС Царево 

в 16.30 часа, изпълнява се от 15 юни до 30 септември. Предложението е за 

закриване, поради намаление брой пътуващи и близките часове на 

тръгване, направлението се обслужва от маршрутно разписание №  24101 

на автобусна линия „Стара Загора – Ахтопол” с час на тръгване от АГ 

Стара Загора в 06.00 часа и от АГ Ахтопол в 15.00 часа, изпълнява се от 1 

юни до 30 септември. 

� Маршрутно разписание № 24307 на автобусна линия „Стара Загора – 

Димитровград” с час на тръгване от АГ Стара Загора в 10.30 часа и от АГ 

Димитровград в 15.30 часа, изпълнява се в почивни дни. Предложението е 

за закриване на маршрутно разписание, поради намален брой пътуващи - 

не се изпълнява. 

� Маршрутно разписание № 24308 на автобусна линия „Стара Загора – 

Димитровград” с час на тръгване от АГ Стара Загора в 11.00 часа и от АГ 

Димитровград в 15.20 часа, изпълнява се в работни дни. Предложението е 

за закриване, поради намален брой пътуващи - не се изпълнява. 

� Маршрутно разписание № 24101 на автобусна линия „Стара Загора – 

Сливен” с час на тръгване от АГ Стара Загора в 12.00 часа и от АГ Сливен 

в 15.15 часа, изпълнява се целогодишно. Предложението за закриване е 

поради намален брой пътуващи. 

� Маршрутно разписание № 24102 на автобусна линия „Велико Търново – 

Стара Загора” с час на тръгване от АГ „Запад” Велико Търново в 16.15 

часа и от АГ Стара Загора в 09.15 часа, изпълнява се целогодишно. 



 6 

Предложението за закриване е поради намален брой пътуващи - не се 

изпълнява. 

 

Д-р Йозтюрк – председател на комисията по автомобилен транспорт и Зам. 

областен управител в Областна администрация приветства всички присъстващи 

членове, пожела на комисията ползотворна работа и откри заседанието: 

 
 

 По точка  I.1   
 

      Д-р Йозтюрк уточни, че Община Нова Загора, Област Сливен внася предложение за 

съгласуване на маршрутни разписания № 20101 и № 20103 на автобусна линия „Нова 

Загора – Раднево”.  

     Г-жа Иванка Бонева представител на Община Раднево поясни, че промяната е 

необходима, защото горепосочените маршрутни разписания са в конфликт с 

маршрутни разписания № 24101 и № 24202 „Нова Загора –Раднево” от квотата на 

Община Раднево. 

След направените разяснения д-р Йозтюрк прикани присъстващите към гласуване 

на предложенията:  

  Общо гласували: 7 гласа 

  “ЗА” – 7 гласа 

  “ПРОТИВ” – 0 

   “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1/17.06.2014 г. 
 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се съгласуват проектите на 

маршрутни разписания № 20101 и № 20103 на автобусна линия „Нова Загора – 

Раднево”, квота на Община Нова Загора. 

 

По точка I.2   

Д-р Йозтюрк даде думата на представителя на Община Раднево - г-жа Иванка 

Бонева, която да изложи подробно мотивите, относно това защо се налага промяна в  

часа на тръгване от АГ Нова Загора на маршрутното разписание № 24102 „Нова Загора 

- Раднево”. Г-жа Бонева обясни, че е необходима промяна на  маршрутното разписание           
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№ 24102, поради конфликт с маршрутно разписание № 24202 „Нова Загора – Раднево” 

квота на Община Раднево. 

След направените разяснения д-р Йозтюрк прикани присъстващите към гласуване 

на предложенията:  

  Общо гласували: 7 гласа 

  “ЗА” – 7 гласа 

  “ПРОТИВ” – 0 

   “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 2/17.06.2014 г. 

 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърдят промените в 

маршрутно разписание № 24102 на автобусна линия „Нова Загора – Раднево”, квота на 

Община Раднево. 

 

По точка I.3 

Д-р Йозтюрк уточни, че Община Пазарджик внася предложения за съгласуване на 

два проекта на маршрутно разписание № 13101 на автобусна линия „Пазарджик – 

Слънчев Бряг” и маршрутно разписание № 13101 на автобусна линия „Пазарджик – 

Китен”. Посочените маршрутни разписания са съществуващи, но не се изпълняват 

сезонно от 15 юни до 15 септември само в събота и неделя, поради което се предлага 

промяна на периода на изпълнение – ежедневно от 15 юни до 15 септември. 

Д-р Йозтюрк прикани присъстващите към гласуване на предложенията: 

  Общо гласували: 7 гласа 

  “ЗА” – 7 гласа 

  “ПРОТИВ” – 0 

   “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3/17.06.2014 г. 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се съгласуват проектите на 

маршрутно разписание № 13101 на автобусна линия „Пазарджик – Слънчев Бряг” и 

маршрутно разписание № 13101 на автобусна линия „Пазарджик – Китен”, квота на 

Община Пазарджик. 
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По точка I.4 

Д-р Йозтюрк даде думата на г-жа Бояна Делева, представител на Община Стара 

Загора, която да изложи подробно мотивите си, относно това защо се налага промяна 

на маршрутно разписание № 24202 на автобусна линия „Стара Загора – 

Димитровград”.  

Г-жа Делева обясни, че предложението е отправено, за да се избегне конфликт с 

маршрутни разписания № 24101 „Стара Загора – Хасково”, квота на Община Стара 

Загора, № 24302 „Стара Загора – Димитровград”, квота на Община Стара Загора и       

№ 26301 „Стара Загора – Димитровград”, квота на Община Димитровград.  

След направените разяснения Д-р Йозтюрк прикани присъстващите към гласуване 

на това предложение: 

  Общо гласували: 7 гласа 

  “ЗА” – 7 гласа 

  “ПРОТИВ” – 0 

   “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4/17.06.2014 г. 

 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проектът на 

маршрутно разписание № 24202 по автобусна линия „Стара Загора - Димитровград”, 

квота на Община Стара Загора. 

 

По точка I.5 

    Д-р Йозтюрк даде думата на г-жа Бояна Делева, представител на Община Стара 

Загора, която да изложи подробно мотивите си за предложението за обединяване 

на  двете маршрутни разписания № 24305 и № 24302 на автобусна линия „Стара 

Загора – Димитровград”. 

     Г-жа Делева обясни, че към настоящия момент двете маршрутни разписания се 

изпълняват комбинирано, поради липса на пътници.  

 

   След направените разяснения Д-р Йозтюрк прикани присъстващите към  

гласуване на това предложение: 

Общо гласували: 7 гласа 

“ЗА” – 7 гласа   
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“ПРОТИВ” – 0    

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 5/17.06.2014 г. 

 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди промяната в 

обединяване на двете маршрутни разписания № 24305 и № 24302 на автобусна 

линия „Стара Загора – Димитровград” в едно маршрутно разписание. 

 

По точка I.6 

Д-р Йозтюрк даде думата на г-жа Бояна Делева, представител на Община Стара 

Загора, която да изложи подробно мотивите си за предложението за промяна на 

маршрутно разписание № 24101 „Стара Загора – Хасково”.  

Г-жа Делева поясни, че маршрутно разписание  № 24101 „Стара Загора – Хасково” 

е в конфликт с маршрутно разписание № 24202 на автобусна линия „Стара Загора – 

Димитровград”, квота на Община Стара Загора, поради което е необходима промяна на 

маршрутните разписания. 

След направените разяснения Д-р Йозтюрк прикани присъстващите към гласуване 

на това предложение: 

Общо гласували: 7 гласа 

“ЗА” – 7 гласа   

“ПРОТИВ” – 0    

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 6/17.06.2014 г. 

 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди промяната в 

маршрутно разписание № 24101 на автобусна линия „Стара Загора - Хасково”, 

квота на Община Стара Загора. 

 

По точка I.7 

    Д-р Йозтюрк даде думата на г-жа Бояна Делева, представител на Община Стара 

Загора, която да изложи подробно мотивите си за предложението за промяна на 
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маршрутни разписания № 24101 и № 24201 на автобусна линия „Стара Загора – 

Слънчев бряг”.  

     Г-жа Делева обясни, че след направена проверка от Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация” е установен конфликт между маршрутно 

разписание  № 24101 „Стара Загора – Слънчев бряг” и № 9201 „Варна – 

Кърджали”, № 26101 „Варна – Стамболово”, № 24101 „Варна – Стара Загора” и № 

24201 „Стара Загора – Слънчев бряг”.  

     Маршрутно разписание 24201 „Стара Загора – Слънчев бряг” също има 

конфликт с маршрутни разписания  № 9201 „Варна – Кърджали”, № 24101 „Варна 

– Стара Загора”, № 24101 „Несебър – Раднево”, № 13101 „Пазарджик – Слънчев 

бряг” и № 24101 „Стара Загора – Слънчев бряг”.  

     Г-жа Делева поясни, че към настоящия момент маршрутните разписания се 

изпълняват комбинирано, което ги мотивира да предложат промяна изразяваща се 

в обединяване на двете маршрутни разписания в едно. 

     След направените разяснения Д-р Йозтюрк прикани присъстващите към 

гласуване на това предложение: 

 Общо гласували: 7 гласа 

 “ЗА” – 7 гласа   

 “ПРОТИВ” – 0    

 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 7/17.06.2014 г. 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди промяната в 

обединяване на двете маршрутни разписания № 24101 и № 24201 на автобусна 

линия „Стара Загора – Слънчев бряг” в едно маршрутно разписание. 

 

По точка I.8 

 Д-р Йозтюрк даде думата на г-жа Бояна Делева, представител на Община Стара 

Загора, която да изложи подробно мотивите си за предложението за отпадане на АГ 

„Запад” Бургас като спирка по маршрута на разписание № 24101 на автобусна линия 

„Варна -Стара Загора”.  

Г-жа Делева обясни, че посоченото маршрутно разписание има конфликт с 

маршрутни разписания № 2201 „Бургас – Варна”, № 2602 „Бургас – Варна”, № 9201 

„Варна – Кърджали”, № 26101 „Варна – Стамболово”, № 26101 „Варна – Хасково”,     
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№ 24101 „Несебър – Раднево”, № 24101 „Стара Загора – Ахтопол”, № 24101 „Стара 

Загора – Слънчев бряг”, № 24201 „Стара Загора – Слънчев бряг” и № 24101 „Стара 

Загора – Царево”. За да се избегне конфликта е необходимо да отпадне АГ „Запад” 

Бургас като спирка по маршрута. 

След направените разяснения Д-р Йозтюрк прикани присъстващите към гласуване 

на това предложение: 

 Общо гласували: 7 гласа 

 “ЗА” – 7 гласа   

 “ПРОТИВ” – 0    

 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 8/17.06.2014 г. 

 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди промяната в 

отпадане АГ „Запад” Бургас като спирка по маршрутно разписание № 24101 на 

автобусна линия  „Варна -Стара Загора”, квота на Община Стара Загора. 

 

По точка I.9 

 

Д-р Йозтюрк даде думата на г-жа Бояна Делева, представител на Община Стара 

Загора, която да изложи подробно мотивите си за предложението за закриване на: 

 

� Маршрутно разписание № 24108 на автобусна линия „София – Стара 

Загора”. Г-жа Делева поясни, че маршрутно разписание не се изпълнява, 

поради ранния час на тръгване.  

      Г-жа Делева каза, че близък час до предложения за закриване е 5,30 часа от АГ 

Стара Загора – маршрутно разписание 24102 „София – Стара Загора”, който е 

предпочитан от пътуващите. 

    Д-р Йозтюрк се въздържа с гласа си за внесеното предложение за закриване на 

маршрутно разписание № 24108 на автобусна линия „София – Стара Загора”. 

    Г-жа Делева добави, че са направили запитване до Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация” за запазване на часовете на маршрутни разписания      

№ 24105 и № 24101 на автобусна линия „София – Стара Загора” с часове на тръгване от 

АГ Стара Загора съответно в 6.30 часа и 7.00 часа. Г-жа Делева обясни, че тези 
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разписания са предпочитани от пътуващите, защото са в удобни часове на тръгване от 

АГ Стара Загора и на пристигане в София – Централна АГ. 

� Маршрутно разписание № 24101 на автобусна линия „Стара Загора – 

Царево” се предлага за закриване, поради намален брой пътуващи и 

близките часове на тръгване, направлението се обслужва от маршрутно 

разписание № 24101 на автобусна линия „Стара Загора – Ахтопол”, квота на 

Община Стара Загора, обясни г-жа Делева. 

� За маршрутно разписание № 24307 на автобусна линия „Стара Загора – 

Димитровград”, г-жа Делева уточни, че се предлага за закриване, поради 

намален брой пътуващи и неизпълнение на маршрутното разписание. 

� За маршрутно разписание № 24308 на автобусна линия „Стара Загора – 

Димитровград”, г-жа Делева уточни, че се предлага за закриване, поради 

намален брой пътуващи и неизпълнение на маршрутното разписание. 

� Маршрутно разписание № 24101 на автобусна линия „Стара Загора –

Сливен” е предложено за закриване, поради намален брой пътуващи и 

конфликт с маршрутни разписания  № 16102 и № 20101 на автобусна линия 

„Пловдив - Сливен”. 

� Маршрутно разписание № 24102 на автобусна линия „Велико Търново – 

Стара Загора” е предложено за закриване, поради неизпълнение на 

разписанието.  

 

След направените разяснения Д-р Йозтюрк прикани присъстващите към гласуване 

на предложенията за закриване: 

 

  Общо гласували: 7 гласа 

  “ЗА” – 6 гласа 

  “ПРОТИВ” – 0 

   “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 1 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 9/17.06.2014 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се закрият горепосочените 

маршрутни разписания. Д-р Йозтюрк се въздържа с гласа си за внесеното предложение 




