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                           КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
 

              ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                 СТАРА ЗАГОРА 
 
 

      ПРОТОКОЛ № 2/28. 01. 2015 г. 
 

На 28.01.2015 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-417/19.12.2014 г. на Областен управител на област Стара Загора. 

На заседанието присъстваха: 

1. Маноил Манев – Зам. областен управител и председател на комисията; 

2. Ваня Панова  – Гл. юрисконсулт в Областна администрация Стара Загора; 

3. Мончо Илиев – Началник ОО „Контролна дейност – ДАИ” – Стара Загора 

4. Благой Гаджев – Ръководител ПЦ - Стара Загора при БДЖ  ; 

5. Илия Златев – Директор на ОПУ Стара Загора; 

6. Господинка Господинова – Представител „Автобусни превози - Стара Загора” 

 ООД; 

7. Милан Миланов – Зам. управител на консорциум „Августа Траяна” 

8. Даниела Коева – Зам. кмет на Община Казанлък; 

9. Милена Паунова – Зам. кмет на Община Павел баня; 

10. Росица Генчева – Ст. експерт ”ОПРР” в Областна администрация Стара Загора 

и секретар на комисията; 

11. Лиляна Тодорова – представител на Община Казанлък; 

12. Цанка Христова – служител в Община Павел баня. 

 

На заседанието присъстваха 9 от 10 поканени членове на Областната комисия по 

автомобилен транспорт при Област Стара Загора.  

 Г-н Манев – Председател на областната комисия по автомобилен транспорт и 

Зам. областен управител на Стара Загора приветства присъстващите членове, пожела 

на комисията ползотворна работа и откри заседанието. Той даде думата на г-жа 

Генчева – Секретар на Областната комисия по автомобилен транспорт да запознае 

присъстващите с внесените за разглеждане искания от Община Павел баня. 
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 Преди да се пристъпи към детайлно разглеждане на всяко от предложенията, г-

жа Генчева даде възможност на членовете на комисията да се запознаят обстойно с 

изисканите на предно заседание проведено на 04.11.2014 г. документи, предоставени от 

Община Павел баня, а именно: 

- Схеми за поставяне на автобусни спирки на територията на Община Павел 

баня и Заповед за определянето им, издадена от Кмета на Община Павел 

баня; 

- Таблици за осигурените превози на територията на Община Павел баня в 

почивни и празнични дни; 

- Списъци на пътуващи ученици, учители и възпитатели, служители от 

дейност „Здравеопазване”, служители от Общинска служба за социални 

услуги град Павел баня. 

Премина се към разглеждане дневния ред. 

 

І. ПРОМЯНА В ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА 

1.ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

 І.1 Предложени са за утвърждаване проекти на маршрутни разписания от 

областната транспортна схема, квота на Община Павел баня: 

 Внесени са за утвърждаване проекти на маршрутни разписания по автобусна 

линия „Казанлък – Осетеново” от областната транспортна схема, квота на община 

Павел баня, както следва:  

 1.1 МР №1 „Казанлък – Осетеново /през Павел баня/” – бърза, целогодишна, 

изпълнява се в делнични дни. Начален час на тръгване от АГ Казанлък 6:40 ч. и от АС 

Осетеново 5:20 ч. Проектът е съгласуван от Община Казанлък. 

 Г-жа Генчева обясни, че по същото направление са внесени от Община Павел 

баня за утвърждаване следните два проекта на маршрутни разписания: №1 по линия 

„Казанлък – Павел баня – Турия”, с час на тръгване от АГ Казанлък в 7,30 ч., един 

курс, изпълнява се ежедневно, целогодишно. Интервала между часовете на тръгване от 

АГ Казанлък е 50 минути. На заседание на комисията проведено през месец ноември 

2014 г. е представен протокол за обследване на пътникопотока. 

 Проект № 1 по линия „Казанлък – Павел баня”, с час на тръгване от АГ 

Казанлък в 7,00 ч. и от АС Павел баня в 6,25 ч. Изпълнява се целогодишно в делнични 

дни. Интервала между часовете на тръгване от Казанлък е 20 мин. 
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 Г-н Гаджев – Ръководител ПЦ - Стара Загора при БДЖ, отбеляза, че от гр. 

Казанлък в 6,54 ч. тръгва влак в същото направление. 

 Г-н Манев даде думата на представителите на Община Казанлък. Г-жа Коева – 

Зам. кмет на Казанлък, отбеляза, че проекта е съгласуван от тяхна страна и поддържат 

позицията си.   

 Г-жа Христова – представител на Община Павел баня обясни, че курса тръгващ 

от Казанлък в 6,40 ч. е до с. Осетеново. Тя отбеляза, че по този маршрут, само две от 

спирките по ж.п. линията са в населените места – в Габарево и Горно Сахране. Всички 

останали спирки са извън населените места и с този курс се осъществява връзката с 

населените места. Тя отбеляза, че с него се придвижват и учителите до с. Осетеново.  

 Г-жа Христова напомни, че във връзка с проекта за оптимизация на графика на 

пътническите влакове е предвидено спирането на този влак, считано от 01.02.2015 г.  

 Г-н Манев подкрепен от г-н Гаджев заяви, че засега планираните промени в 

графика на пътническите влакове няма да бъдат реализирани и помоли, да не се 

спекулира по темата. 

 Г-н Манев попита представителя на БДЖ за информация относно 

пътникопотока.  

 Г-н Гаджев отговори, че има 14 минути интервал, т. е. допустимо е.  

 Г-н Манев даде възможност да се изкажат и други мнения. Тъй като нямаше 

желаещи се пристъпи към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ”  0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  0 гласа 

 Решение №1/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №1 

„Казанлък – Осетеново /през Павел баня/” – бърза, целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Начален час на тръгване от АГ Казанлък 6:40 ч. и от АС Осетеново 

5:20ч. 

 

 Г-жа Генчева представи следващия проект на маршрутно разписание, внесен от 

Община Павел баня, а именно: 

1.2. МР №3 „Казанлък – Осетеново /през Павел баня/” – целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 8:30 ч. и от АС Осетеново 6:40 ч. 
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Проекта не е съгласуван от Община Казанлък. От Община Павел баня искат 

утвърждаването му от Областния управител на Стара Загора на основание чл. 11, 

ал. 2 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с 

автобуси.  

 В случай, че разглежданото разписание не бъде утвърдено се запазва 

действащото МР от квотата на Община Павел баня по линия Казанлък – Осетеново, 

един курс с час на тръгване от АС Осетеново в 6:30 ч. 

 Г-жа Генчева обясни, че по същата линия има действащо маршрутно разписание 

от квотата на Община Казанлък, с час на тръгване от АГ Казанлък в 17,00 ч. и час на 

тръгване от АС Осетеново 7,20 ч. Изпълнява се ежедневно, целогодишно. Интервала 

между часовете на тръгване от АС Осетеново е 40 мин., т.е. не отговаря на 

изискванията на чл. 16, ал. 4 от Наредба №2. 

 Г-н Манев даде думата на представителите на Община Казанлък да изложат 

становището си по разглеждания проект. 

 Г-жа Коева – Зам. кмет на Община Казанлък, разясни, че проекта не е 

съгласуван от тяхна страна, защото не отговаря на изискванията разписани в Наредба 

№ 2 от 15 март 2002 г., т.е. не е спазен изискуемият 60-минутен интервал, а също така 

не е обследван пътникопотока, за да бъде доказана транспортна необходимост, при 

която може да се допусне и по-малък часови интервал.  

 Г-н Манев предостави възможност представителите на Община Павел баня да 

изложат аргументите си в подкрепа на разглеждания проект на маршрутно разписание. 

 Г-жа Паунова – Зам. кмет на Община Павел баня, обясни, че действащото 

разписание от квотата на Община Казанлък се изпълнява от фирма „Кумакс инвест”, а 

Община Павел баня провежда социална политика на компенсиране на намалени цени 

на пътувания за ученици и пенсионери извън нормативно регламентираните. Това 

означава, че ако ученик или пенсионер си купи карта за намаление от превозвача, с 

който община Павел баня е сключила договор, не може да ползва това намаление, 

когато се придвижва с автобус на „Кумакс инвест” и е необходимо да закупи билет на 

нормална цена. Тя допълни, че това е основния мотив, поради който искат 

разглеждания проект да бъде утвърден от Областния управител, въпреки несъгласието 

на другата заинтересована община – Казанлък. 

 Г-н Манев изиска от представителите на Община Павел баня да конкретизират 

дали искат разглеждания проект на маршрутно разписание да бъде утвърден, за да 
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могат хората да използват отстъпките в цените при пътуване или защото няма други 

възможности за придвижване. 

 Г-жа Христова обясни, че с курс в 6,40 ч. от Осетеново се придвижват ученици 

към двете средни училища в гр. Павел баня, тъй като на територията на общината няма 

други средни училища.  Тя добави, че част от учениците живеещи в населените места 

по маршрута пътуват и до средищни училища в гр. Павел баня. 

 Г-жа Христова заяви, че 76 ученика, които учат в двете средни училища в гр. 

Павел баня пътуват по този маршрут. За доказване на твърдението са представени 

списъци.  Тя уточни, че занятията започват в 7,45 ч., което означава, че ако учениците 

използват курса от квотата на Община Казанлък, който тръгва от с. Осетеново в 7,20 ч. 

ще закъсняват за училище, тъй като ще пристигат в Павел баня в 8,10 ч., т.е. 25 минути 

след началото на първия учебен час. 

 От Община Павел баня настояват за утвърждаване на разглеждания проект на 

маршрутно разписание, тъй като с него учениците ще пристигат в Павел баня в 7,30 ч., 

когато учителите вече са дошли. Ако бъде променено разписанието, така че да отговаря 

на изискванията за 60 минутен интервал, това означава, че часът на тръгване от с. 

Осетеново ще бъде 6,20 ч. и съответно учениците ще пристигат в Павел баня в 7,10 ч. 

Това са деца включително и първокласници, които трябва да стоят на улицата 35 

минути, тъй като училищата са заключени.   

 Г-н Манев изтъкна, че проблема със заключените училища е болна тема, по 

която Областна администрация Стара Загора ще работи сериозно. 

 Г-жа Христова подчерта, че искат утвърждаване на разглежданото разписание, 

за да бъде възможно най-удобно на учениците. 

 Г-н Манев обобщи, че за разглеждания проект липсва съгласуване от Община 

Казанлък и е налице несъответствие с разпоредбата на Наредба №2 от 15 март 2002 г. 

Отбеляза два възможни варианта, при които да бъде утвърдено разписание: или да се 

постигне консенсус с Община Казанлък и те да съгласуват проект или да бъдат 

извършени съответните промени, така че да се спази изискуемият 60 минутен интервал. 

 Г-н Манев даде възможност ако има желаещи да се изкажат. Поради липса на 

такива се пристъпи към гласуване. 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 1 гласа 

„ПРОТИВ” 5 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа 
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 Решение №2/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да не се утвърди проекта на МР 

№3 „Казанлък – Осетеново /през Павел баня/” – целогодишна, изпълнява се в делнични 

дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 8:30 ч. и от АС Осетеново 6:40 ч. 

 

 Г-жа Генчева запозна присъстващите със следващото предложение:  

1.3. МР №3-1 „Казанлък – Осетеново /през Павел баня/” – целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 8:30 ч., един курс. Проекта е съгласуван 

от Община Казанлък.  

 Г-н Манев предостави възможност на членовете на комисията да изкажат 

мнение. Тъй като нямаше желаещи се пристъпи към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №3/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР 

№3-1 „Казанлък – Осетеново /през Павел баня/” – целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 8:30 ч., един курс. 

 

 Следващият проект, който бе разгледан е: 

1.4. МР № 2 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се 

ежедневно. Час на тръгване от АГ Казанлък 10:30 ч., час на тръгване от АС Осетеново 

13:50 ч., час на тръгване от АС Павел баня 14:40 ч. 

 Г-н Манев даде възможност за коментари. Нямаше желаещи. Пристъпи към 

гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №4/06.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР № 2 

„Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се ежедневно. Час 
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на тръгване от АГ Казанлък 10:30 ч., час на тръгване от АС Осетеново 13:50 ч., час на 

тръгване от АС Павел баня 14:40 ч. 

 

 Г-жа Генчева запозна присъстващите със следващото предложение:  

1.5. МР № 4 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 12:00 ч., час на тръгване от АС 

Осетеново 16:20 ч., час на тръгване от АС Павел баня 17:10 ч. 

 Поради липса на коментари и забележки се пристъпи към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №5/28.01.2015 г.  

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР № 4 

„Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се в делнични 

дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 12:00 ч., час на тръгване от АС Осетеново 16:20ч., 

час на тръгване от АС Павел баня 17:10 ч. 

 

 Премина се към разглеждане на следващото предложение: 

1.6. МР №5 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 13:15 ч., час на тръгване от АС 

Осетеново 11:40 ч., час на тръгване от АС Павел баня 12:40 ч. При курса Осетеново – 

Казанлък  няма спирка в Горно Сахране. Проекта е съгласуван от Община Казанлък. 

 Г-жа Генчева отбеляза, че по същото направление от Община Павел баня са 

внесли проект на МР №3 по автобусна линия „Казанлък – Павел баня – Турия”, с час на 

тръгване от АГ Казанлък в 14,00 ч. и от АС Турия 11,30 ч. Интервала между часовете 

на тръгване от АГ Казанлък е 45 минути, т.е. не е спазено изискването на Наредба № 2. 

На предно заседание на комисията е представен протокол от обследване на 

пътникопотока от АГ Казанлък в 13:15 ч. и в 14:00 ч. 

 Г-н Гаджев допълни, че от Осетеново в 11,29 ч. тръгва влак по същото 

направление. 

 Г-жа Христова отбеляза, че часът на тръгване от Осетеново в разглеждания 

проект е 11:40 ч., т. е. 11 минути след влака. При тези обстоятелства ощетен би бил 
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автобусния превозвач. Тя добави, че съгласно  Наредба № 2 от 15 март 2002 г. 

минималния интервал е 10 минути, което изискване е спазено.  

 Г-н Манев подчерта, че след като часът на тръгване на автобуса е след този на 

влака, спазен е минимално изискуемия интервал и има обследван пътникопоток, ако 

представителят на БДЖ  няма възражения проекта би могъл да се приеме в този вид.   

 Инж. Миланов – представител консорциум „Августа Траяна”, възрази, че не 

може да се допускат различни часови интервал между курсовете, след като в закона е 

записано не по-малко от 60 минути. Той изтъкна, че членовете на настоящата комисия 

нямат компетенциите да променят закона.  

 Г-н Манев подчерта, че взетите до момента решения са законосъобразни, тъй 

като има  законова допустимост да не се спазва 60-минутния интервал при определени 

условия, конкретизирани в закона. Той обърна внимание, че тези по-малки интервали, 

които се допускат, съгласно разпоредбите на Наредба №2 от 15 март 2002 г. са с цел 

защита интересите на населението. И по – конкретно, както вече беше коментирано, 

възможността на учениците и учителите да достигат до училищата в удобно за тях 

време, възможността на работещите да се придвижват от и до работните си места, без 

да губят излишно време в изчакване на превоз.  Г-н Манев подчерта, че водещ мотив в 

действията и решенията на членовете на настоящата комисия е редно да бъдат 

интересите на населението, а не на превозвачите или общините. Основна цел е 

създаването на нормални условия за живот на населението. 

 Г-н Манев изиска мнението на представителя на ДАИ и главния юрисконсулт на 

Областна администрация Стара Загора, за да изложат становищата си  по отношение на 

законосъобразността на взетите до момента решения от комисията. Като отново 

подчерта, че основният стремеж е спазвайки законите да се предоставят най-добрите 

възможности за придвижване на населението от и до всички населени места на 

територията на областта.  

 Г-н Мончо Илиев - Началник ОО „Контролна дейност – ДАИ” – Стара Загора, 

обясни, че при обследван пътникопоток, закона дава възможност да се намали 

интервала между часовете на тръгване от една спирка по разписания в едно 

направление. 

 Г-жа Панова – гл. юрисконсулт при Областна администрация Стара Загора 

допълни, че това е едно от изключенията, при които е допустим по – малък часови 

интервал. 

 След направените разяснения се пристъпи към гласуване: 
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Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 6 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа 

 Решение №6/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №5 

„Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се в делнични 

дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 13:15 ч., час на тръгване от АС Осетеново 11:40 

ч., час на тръгване от АС Павел баня 12:40 ч. При курса Осетеново – Казанлък  няма 

спирка в Горно Сахране. 

 

 Пристъпи се към разглеждане на следващото предложение:  

1.7. МР №10 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се в 

почивни и празнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 15:30 ч., час на тръгване от 

АС Осетеново 16:30 ч., час на тръгване от АС Павел баня 17:21 ч. 

 Г-н Манев даде възможност на присъстващите членове при желание да изразят 

мнения по разглеждания проект. Тъй като нямаше желаещи се пристъпи към гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №7/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР 

№10 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се в почивни 

и празнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 15:30 ч., час на тръгване от АС 

Осетеново 16:30 ч., час на тръгване от АС Павел баня 17:21 ч. 

 

 Премина се към разглеждане на следващото предложение:  

1.8. МР №6 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 16:00 ч., един курс. 

 Тъй като нямаше коментари се пристъпи към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 
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„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №8/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №6 

„Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се в делнични 

дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 16:00 ч., един курс. 

 

 Г-жа Генчева представи следващото предложение:  

 1.9. МР №7 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява 

се в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 17:10 ч., един курс. Проектът не е 

съгласуван от Община Казанлък. От Община Павел баня отправят искане към 

Областния управителна Стара Загора проекта да бъде утвърден, съгласно чл. 11, 

ал. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  

 Ако проектът не бъде утвърден ще се запази действащото маршрутно 

разписание от квотата на Община Павел баня по автобусна линия Казанлък – Павел 

баня, което се изпълнява ежедневно, целогодишно, един курс с час на тръгване от АГ 

Казанлък 17:40 ч.   

 Г-жа Генчева обясни, че по същата линия има действащо маршрутно разписание 

от квотата на Община Казанлък, с час на тръгване от АГ Казанлък в 17,00 ч. и от АС 

Осетеново в 7,20 ч. Между часовете на тръгване от АГ Казанлък интервала е 10 

минути, т.е. не е спазено изискването на чл. 16, ал. 4 от Наредба №2.   

 Г-н Манев попита не е ли обследван пътникопотока. 

 Г-жа Цанка Христова отговори, че по никакъв начин не може да бъде наложено 

на превозвача „Кумакс инвест” да съдейства за обследване на пътникопотока. Тя заяви, 

че ако от Община Казанлък съдействат и задължат превозвача, би могъл да се изследва 

пътникопотока и разглеждания проект да се обсъди на следващо заседание. Тя 

подчерта, че имат нужда от съдействие от страна на Община Казанлък в качеството им 

на възложител, тъй като от фирмата отказват да кореспондират с представителите на 

Община Павел баня. 

 Представителите на Община Казанлък, казаха, че нямат правно основание за 

издаване на заповед за обследване на пътникопотока. 

 Г-жа Христова настоя Областният управител да разпореди на превозвача, да 

допусне представителите на Община Павел баня да извършат обследването.  

 Г-н Манев, заяви, че Областния управител няма правно основание да разпореди  

на превозвач да допусне някого да извърши обследване на пътникопотока.  
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 Той обобщи, че за разглежданото предложение има следните основания да не 

бъде предложено за утвърждаване: не е съгласувано от другата заинтересована община, 

не е обследван пътникопотока и не е спазено изискването на чл. 16, ал. 4 от Наредба 

№2 от 15 март 2002 г. за 60-митутен интервал между курсовете в едно направление. 

Предвид изложеното той заяви, че дори не е редно да бъде подлагано на гласуване, тъй 

като не отговаря на нормативните изисквания.  

 Г-жа Паунова – Зам. кмет на Община Павел баня, заяви, че оттеглят 

предложението. 

 

 Г-жа Генчева запозна присъстващите със следващия проект на маршрутно 

разписание:   

 1.10. МР №9-1 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, 

изпълнява се ежедневно без петък. Час на тръгване от АГ Казанлък 18:10 ч., час на 

тръгване от АС Осетеново 8:20 ч., час на тръгване от АС Павел баня 9:20 ч. 

 По същото направление има действащо маршрутно разписание от квотата на 

Община Павел баня по автобусна линия „Казанлък – Павел баня /през Горно Сахране/”, 

с час на тръгване от АГ Казанлък 18,50 ч. и от АГ Павел баня 6,40 ч. Изпълнява се 

ежедневно, целогодишно. Между часовете на тръгване от АГ Казанлък интервала е 40 

минути, т.е. не е спазено изискването на чл. 16, ал. 4 от Наредба №2. На предно 

заседание на комисията е представен протокол от измерване на пътникопотока в 18:10 

ч. от АГ Казанлък, т.е. на основание чл. 16, ал. 5 от Наредба №2 разглеждания проект 

би могъл да бъде утвърден. 

 По същото направление е и действащото МР „Казанлък – Павел баня” от квотата 

на Община Павел баня, с час на тръгване от АГ Казанлък 17:40 ч., което е по същото 

направление и между часовете на тръгване от АГ Казанлък интервала е 30 минути. На 

предно заседание на комисията е представен протокол от измерване на пътникопотоко 

ат АГ Казанлък в 17:40 ч. и 18:10 ч., т.е. на основание чл. 16, ал. 5 от Наредба №2 

разглеждания проект би могъл да бъде утвърден. 

 Г-н Манев предостави възможност за коментари по предложението. Поради 

липса на желаещи да се изкажат се пристъпи към гласуване: 

Общо гласували: 8 гласа 

„ЗА” 5 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа 
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 Решение №9/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР 

№9-1 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се 

ежедневно без петък. Час на тръгване от АГ Казанлък 18:10 ч., час на тръгване от АС 

Осетеново 8:20 ч., час на тръгване от АС Павел баня 9:20 ч. 

 

 Следващото разглеждано предложение е: 

 1.11. МР №9 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, 

изпълнява се само в петък. Час на тръгване от АГ Казанлък 18:40 ч., час на тръгване от 

АС Осетеново 8:20 ч., час на тръгване от АС Павел баня 9:20 ч. 

 Г-жа Генчева обясни, че по същото направление има действащо маршрутно 

разписание от квотата на Община Павел баня по автобусна линия „Казанлък – Павел 

баня /през Горно Сахране/”, с час на тръгване от АГ Казанлък 18,50 ч. и от АГ Павел 

баня 6,40 ч. Изпълнява се ежедневно, целогодишно. Между часовете на тръгване от АГ 

Казанлък интервала е 10 минути, т.е. не е спазено изискването на чл. 16, ал. 4 от 

Наредба №2. Маршрутите между Казанлък и Павел баня се различават, т.е. 

разглеждания проект може да бъде утвърден в този вид. 
 Г-жа Христова поясни, че това е автобус, който ще се движи само в петък. 

Голяма част от учениците в средните училища живеят на квартира в Стара Загора и се 

прибират по родните си места за почивните дни. 

 След направените разяснения се пристъпи към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 5 гласа 

„ПРОТИВ” 1 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа 

 Решение №10/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №9 

„Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се само в петък. 

Час на тръгване от АГ Казанлък 18:40 ч., час на тръгване от АС Осетеново 8:20 ч., час 

на тръгване от АС Павел баня 9:20 ч. 

 

 Заседанието продължи с разглеждане на внесените за утвърждаване проекти на 

маршрутни разписания по автобусна линия „Казанлък – Павел баня - Турия”  от 

областната транспортна схема, квота на община Павел баня, както следва:  
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 1.12. МР №1 „Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се 

ежедневно. Час на тръгване от АГ Казанлък 7:30 ч., един курс. 

 Г-жа Генчева обясни, че по същото направление Община Павел баня е внесла 

още две маршрутни разписания, които са в конфликт с разглежданото, а именно: 

№1 „Казанлък – Осетеново”, с час на тръгване от АГ Казанлък в 6,40 ч. и от АС 

Осетеново 5,20 ч. Интервала между часовете на тръгване от АГ Казанлък е 50 минути, 

т.е. не отговаря на чл. 16, ал. 4 от Наредба № 2. 

 МР №1 по автобусна линия „Казанлък – Павел баня”, с час на тръгване от АГ 

Казанлък в 7,00 ч. и от АС Павел баня в 6,25 ч. Интервала между часовете на тръгване 

от АГ Казанлък е 30 минути, т.е. не е спазено изискването на чл. 16, ал. 4 от Наредба 

№2.  

 Г-жа Генчева напомни на комисията, че на предходното заседание бе представен 

протокол от измерване на пътникопотока от АГ Казанлък в 7,30 ч., т.е. разглеждания 

проект би могъл да се предложи за утвърждаване.  

 Г-н Манев поясни, че предвид наличието на обследван пътникопоток е 

допустимо разглеждания проект да бъде предложен за утвърждаване.  

 Г-жа Христова разясни, че с този автобус пътуват служителите от ПРО ЕАД и 

„Милениум”, които започват работа в 8,00 ч. Също така и медицински сестри и лекари, 

които живеят в гр. Казанлък и работят в гр. Павел баня. Тя допълни, че има доказан 

пътникопоток за трите автобуса – 6,40 ч., 7,00 ч. и 7,30 ч. Както с протокол от 

обследване на пътникопотока, така и със списъци на хората, които пътуват. 

 Пристъпи се към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №11/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №1 

„Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се ежедневно. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 7:30 ч., един курс. 

 

 Премина се към разглеждане на следващото предложение:  
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 1.13. МР №3-1 „Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се в 

празнични и почивни дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 14:10 ч., час на тръгване от 

АС Турия 11:30 ч., час на тръгване от АС Павел баня 11:40 ч.  

 Тъй като нямаше забележки по разглежданото предложение се пристъпи към 

гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ”0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №12/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР 

№3-1 „Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се в празнични и 

почивни дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 14:10 ч., час на тръгване от АС Турия 

11:30 ч., час на тръгване от АС Павел баня 11:40 ч.  

 

 Следващото предложение, което се разгледа е:  

 1.14. МР №3 „Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 14:00 ч., час на тръгване от АС Турия 

11:30 ч., час на тръгване от АС Павел баня 11:40 ч.  

 Г-жа Генчева обясни, че по същото направление Община Павел баня е внесла 

проект на МР №5 по автобусна линия „Казанлък – Осетеново /през Павел баня/”, с час 

на тръгване от АГ Казанлък в 13,15 ч. и от АС Осетеново 11,40 ч. Изпълнява се 

целогодишно в делнични дни. Интервала между часовете на тръгване от АГ Казанлък е 

45 минути, т.е. не е спазен чл. 16, ал. 4 от Наредба №2. По двата курса с начало АГ 

Казанлък е измерен пътникопотока и е представен протокол на предно заседание на 

комисията. 

 Г-н Манев отбеляза, че е допустимо да бъде предложен за утвърждаване 

разглеждания проект. Поради липса на желаещи да вземат думата се пристъпи към 

гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 7 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа 
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 Решение №13/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР 

№3 „Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час 

на тръгване от АГ Казанлък 14:00 ч., час на тръгване от АС Турия 11:30 ч., час на 

тръгване от АС Павел баня 11:40 ч.  

 

 Г-жа Генчева представи следващото предложение:  

 1.15. МР №2 „Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се в 

ежедневно. Час на тръгване от АС Турия 15:40 ч., един курс.  

 Г-н Манев предостави възможност на присъстващите да изкажат становище, но 

нямаше желаещи. Пристъпи се към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №14/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №2 

„Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се в ежедневно. Час на 

тръгване от АС Турия 15:40 ч., един курс. 

 

 Премина се към разглеждане на следващото предложение:  

 1.16. МР № 4 „Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се 

ежедневно. Час на тръгване от АГ Казанлък 19:50 ч., час на тръгване от АС Турия 18:40 

ч., час на тръгване от АС Павел баня 18:50 ч. 

 Г-н Гаджев – Ръководител „Пътнически център – Стара Загора” при БДЖ, заяви, 

че влак 30147 тръгва от Павел баня в посока Казанлък в 18,42 ч. 

 Г-жа Христова поясни за курса 18,50 ч., че тръгва в този час, за да може да се 

върне обратно в 19,50 ч., който час е съобразен с разписанието на експресния влак, 

който няма спирка в гр. Павел баня и пристига в 19,40 ч. в гр. Казанлък. Целта е 

пристигащите с него пътници да могат да се върнат обратно. 

 Г-н Гаджев заяви, че приема аргументите. 

 Пристъпи се към гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 
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„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №15/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР № 4 

„Казанлък – Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се ежедневно. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 19:50 ч., час на тръгване от АС Турия 18:40 ч., час на 

тръгване от АС Павел баня 18:50 ч. 

 

 Заседанието продължи с разглеждане на проектите на маршрутни разписания по 

автобусна линия „Казанлък – Павел баня”  от областната транспортна схема, квота на 

община Павел баня, както следва: 

 1.17. МР №1 „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 7:00 ч., час на тръгване от АС Павел 

баня 6:25 ч. 

 Г-жа Генчева обясни, че по същото направление има три маршрутни разписания, 

които са в конфликт с разглежданото: 

 1.Действащо МР „Казанлък – Павел баня /през Горно Сахране/”, с час на 

тръгване от АГ Казанлък в 18,50 ч. и от АС Павел баня в 6,40 ч.  Между часовете на 

тръгване от АС Павел баня интервала е 15 минути, т. е. не е спазено изискването на чл. 

16, ал. 4 от Наредба №2. На предното заседание на комисията е представен протокол за 

пътникопотока от Павел баня в 6,25 ч. и в 6,40 ч., т.е. е допустимо да се приеме 

разглеждания проект. 

 2. Проект на МР №1 по линия „Казанлък – Павел баня – Турия”, с час на 

тръгване от АГ Казанлък 7,30 ч., един курс. Интервала между часовете на тръгване от 

АГ Казанлък е 30 минути, т. е. не е спазено изискването на чл. 16, ал. 4 от Наредба №2. 

 3. Проект на МР №1 „Казанлък – Осетеново”, с час на тръгване от АГ Казанлък 

6,40 ч. и от АС Осетеново 5,20 ч. Между часовете на тръгване от АГ Казанлък 

интервала е 20 минути, т.е. не е спазено изискването на чл. 16, ал. 4 от Наредба №2. 

 Г-н Гаджев обясни, че по същото направление има влак от Казанлък в 6,54 ч. и 

влак от Павел баня в 6,22 ч. 

 Г-н Манев даде думата на представителите на Община Павел баня да 

аргументират предложението. 

 Г-жа Христова обясни, че това е съществуващо маршрутно разписание, в което 

са добавени две нови междинни спирки, но часовете на тръгване от крайните спирки не 
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са променени. Променя се и периодичността на изпълнението от ежедневно, става в 

делнични дни. Тя добави, че в тези часове пътуват работещи. 

 По отношение на конфликта с ж.п. спирка Павел баня, г-жа Христова обясни, че 

въпросната спирка е на 6 км. извън населеното място и хората няма как да стигнат до 

ж.п. спирката, за да хванат влак и да отидат на работа в гр. Казанлък. 

 Г-н Илиев - Началник ОО „Контролна дейност – ДАИ” – Стара Загора, 

коментира, че има автобус, който да извозва пътниците от центъра на гр. Павел баня до 

ж.п. спирката. 

 Г-жа Христова обясни, че тъй като влакът е нов, за него няма утвърдено 

маршрутно разписание от общинската транспортна схема. Тя допълни, че 

пътникопотокът в 7,00 ч. от Казанлък е обследван и има протокол, както и за 6,40 ч., 

7,00 ч. и 7,30 ч. 

 Г-н Манев обобщи, че конфликтите, които не са с разписанията на влаковете са 

с разписания от квотата на Община Павел баня, което означава, че няма да бъдат 

засегнати интересите на превозвача. Остава да бъде изчистен проблема с разписанията 

на влаковете.  

 Г-н Манев предостави възможност на представителите на Община Павел баня да 

защитят предложението си пред представителя на БДЖ. 

 Г-н Гаджев подчерта, че влака също е традиционен. 

 Г-н Илиев допълни, че проблема се дължи на новите изменения в Наредба №2. 

 Г-н Гаджев изрази съгласие часът на тръгване от Павел баня да се запази, но за 

часът на тръгване от Казанлък беше категорично против да остане в 7,00 ч. Той 

предложи часът на тръгване от Казанлък да бъде 7,05 ч., за да бъде спазен минимално 

изискуемия 10-минутен интервал по Наредба №2. 

 Г-жа Паунова – Зам. кмет на Община Павел баня, внесе промяна в 

предложението, като часът на тръгване от гр. Казанлък се променя от 7,00 ч. на 7,05 ч., 

а часът на тръгване от Павел баня остава непроменен. 

 Г-н Манев прикани към гласуване на измененото предложение: МР №1 

„Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 7:05 ч., час на тръгване от АС Павел баня 6:25 ч. 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 8 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 гласа 
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 Решение №16/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №1 

„Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 7:05 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 6:25 ч. 

 

 Пристъпи се към разглеждане на следващото предложение:  

1.18. МР №7 „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в делнични 

дни. Час на тръгване от АС Павел баня 10:20 ч., един курс. 

 Тъй като нямаше възражения по предложението се пристъпи към гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №17/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №7 

„Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на 

тръгване от АС Павел баня 10:20 ч., един курс. 

 

 Следващото разглеждано предложение е:  

 1.19. МР № 5 „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в 

почивни и празнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 12:30 ч., час на тръгване от 

АС Павел баня 13:40 ч. 

 Нямаше желаещи да се изкажат и се пристъпи към гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №18/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР № 5 

„Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в почивни и празнични 

дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 12:30 ч., час на тръгване от АС Павел баня 13:40ч. 

 

 Г-жа Генчева изложи следващото предложение:  
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 1.20. МР № 4 „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 15:00 ч., час на тръгване от АС Павел 

баня 13:40 ч. 

 Г-н Манев даде възможност за коментари. Нямаше желаещи да се изкажат и се 

пристъпи към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №19/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР № 4 

„Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 15:00 ч., час на тръгване от АС Павел баня 13:40 ч. 

 

 Заседанието продължи с разглеждане на проекти на маршрутни разписания по 

автобусна линия „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ от областната 

транспортна схема, квота на община Павел баня, както следва: 

1.21. МР №1 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, 

изпълнява се в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 6:50 ч., час на тръгване 

от АС Скобелево 6:10 ч., час на тръгване от АС Център Долно Сахране 6:24 ч. 

 Нямаше забележки и коментари и се пристъпи към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 8 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 гласа 

 Решение №20/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №1 

„Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, изпълнява се в делнични 

дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 6:50 ч., час на тръгване от АС Скобелево 6:10 ч., 

час на тръгване от АС Център Долно Сахране 6:24 ч. 

 

Премина се към разглеждане на следващия проект: 
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 1.22. МР №2 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, 

ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 8:25 ч., час на тръгване от АС Скобелево 

7:30 ч., час на тръгване от АС Център Долно Сахране 7:44 ч. 

 Нямаше забележки и коментари и се пристъпи към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №21/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №2 

„Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, ежедневна. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 8:25 ч., час на тръгване от АС Скобелево 7:30 ч., час на 

тръгване от АС Център Долно Сахране 7:44 ч. 

 

 Премина се към разглеждане на следващото предложение: 

 1.23. МР №3 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, 

ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 11:20 ч., час на тръгване от АС Скобелево 

9:30 ч., час на тръгване от АС Център Долно Сахране 9:44 ч. 

 Нямаше забележки и коментари и се пристъпи към гласуване:  

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 8 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 гласа 

 Решение №22/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №3 

„Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, ежедневна. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 11:20 ч., час на тръгване от АС Скобелево 9:30 ч., час на 

тръгване от АС Център Долно Сахране 9:44 ч. 

 

 Г-жа Генчева запозна присъстващите със следващото предложение: 

 1.24. МР № 4 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - изпълнява са само 

в учебни дни, сезонно от 15.09 до 30.06 за съответната година. Час на тръгване от АГ 

Казанлък 12:35 ч., час на тръгване от АС Скобелево 11:30 ч., час на тръгване от АС 

Център Долно Сахране 11:44 ч. 
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 Г-н Манев попита присъстващите за забележки. Такива нямаше и се пристъпи 

към гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №23/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР № 4 

„Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - изпълнява са само в учебни дни, 

сезонно от 15.09 до 30.06 за съответната година. Час на тръгване от АГ Казанлък 12:35 

ч., час на тръгване от АС Скобелево 11:30 ч., час на тръгване от АС Център Долно 

Сахране 11:44 ч. 

 

 Комисията пристъпи към разглеждане на следващия проект: 

 1.25. МР №7 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - в делнични дни. 

Час на тръгване от АГ Казанлък 14:15, час на тръгване от АС Скобелево 14:50 ч., час на 

тръгване от АС Център Долно Сахране 15:04 ч. 

 Тъй като нямаше желаещи да се изкажат се пристъпи към гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №24/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР №7 

„Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - в делнични дни. Час на тръгване от АГ 

Казанлък 14:15, час на тръгване от АС Скобелево 14:50 ч., час на тръгване от АС 

Център Долно Сахране 15:04 ч. 

 

 Г-жа Генчева запозна присъстващите със следващото предложение: 

 1.26. МР № 8 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - в делнични дни. 

Час на тръгване от АГ Казанлък 16:45, час на тръгване от АС Скобелево 12:30 ч., час на 

тръгване от АС Център Долно Сахране 12:44 ч. 

 Председателят на комисията даде възможност да се изразят мнения. Поради 

липса на желаещи да вземат думата се пристъпи към гласуване: 
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Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №25/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР № 8 

„Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - в делнични дни. Час на тръгване от АГ 

Казанлък 16:45, час на тръгване от АС Скобелево 12:30 ч., час на тръгване от АС 

Център Долно Сахране 12:44 ч. 

 

 Премина се към разглеждане на следващото предложение: 

 1.27. МР № 9 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, 

ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 17:45 ч., час на тръгване от АС Скобелево 

16:20 ч., час на тръгване от АС Център Долно Сахране 16:34 ч. 

 Тъй като нямаше желаещи да се изкажат се пристъпи към гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №26/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР № 9 

„Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, ежедневна. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 17:45 ч., час на тръгване от АС Скобелево 16:20 ч., час на 

тръгване от АС Център Долно Сахране 16:34 ч. 

 

 Г-жа Генчева представи следващия проект: 

 1.28. МР №10 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, 

ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 19:50 ч., час на тръгване от АС Скобелево 

18:40 ч., час на тръгване от АС Център Долно Сахране 18:54 ч. 

 Г-н Манев даде възможност за изказвания. Нямаше желаещи да вземат думата и 

се пристъпи към гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 
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„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа  

 Решение №27/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР 

№10 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишна, ежедневна. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 19:50 ч., час на тръгване от АС Скобелево 18:40 ч., час на 

тръгване от АС Център Долно Сахране 18:54 ч. 

 

 Пристъпи се към разглеждане на: 

І.2. Предложение за закриване на досега действащи маршрутни разписания от 

областната транспортна схема, квота на Община Павел баня, както следва: 

 - автобусна линия „Казанлък – Тъжа” с начален час на тръгване от Казанлък в 

11:30 ч. и обратен курс от с. Тъжа в 14:30 ч.;  

 - автобусна линия „Казанлък – Горно Сахране” с начален час на тръгване от с. 

Горно Сахране 06:00 ч. и обратен курс с начален час на тръгване от спирка „Арсенал” 

гр. Казанлък в 16:45 ч. Курсът Казанлък – Горно Сахране е предложен за промяна, като 

началната спирка в гр. Казанлък става АГ Казанлък и курса се удължава до с. 

Скобелево, съгласно проект на МР №8 „Казанлък – Скобелево /през Долно Сахране/”; 

 - автобусна линия „Казанлък – Скобелево /през Голямо Дряново/” - предлага се 

закриването на всички маршрутни разписания по тази линия, с изключение на курса 

„Казанлък – Скобелево” с час на тръгване от Казанлък в 14:15 ч. Същият е предложен 

за промяна, като АС Голямо Дряново се заменя от АС Долно Сахране, а обратния курс 

по това маршрутно разписание – „Скобелево-Казанлък”, с час на тръгване от АС 

Скобелево в 8:30 ч. се закрива, съгласно проект на МР № 7 „Казанлък – Скобелево 

/през Долно Сахране/”; 

 - предлага се закриването на всички досега действащи маршрутни разписания 

по линия „Казанлък – Скобелево /през Долно Сахране/”, след утвърждаване на 

внесените нови предложения, подробно описани по-горе; 

 - предлага се закриването на всички досега действащи маршрутни разписания 

по линия „Казанлък – Осетеново”, след утвърждаване на всички нови предложения, 

описани по-горе. В случай, че Областния управител откаже утвърждаване по реда на 

чл. 11, ал. 2 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. на  МР №3 „Казанлък – Осетеново /през 

Павел баня/” – целогодишна, изпълнява се в делнични дни, с час на тръгване от АГ 

Казанлък в 8:30 ч. и от АС Осетеново 6:40 ч. и МР №7 „Казанлък – Осетеново /през 

Павел баня/” – целогодишна, изпълнява се в делнични дни, с час на тръгване от АГ 
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Казанлък в 17:10 ч., един курс, Община Павел баня ще запази МР „Казанлък – 

Осетеново /през Павел баня/”, утвърдено на 04.03.2008 г., с час на тръгване от с. 

Осетеново в 6:30 ч., един курс. 

 - предлага се закриване на всички досега действащи маршрутни разписания по 

автобусна линия „Казанлък – Турия /през Павел баня/”, след утвърждаване на новите 

предложения подробно описани по-горе; 

 - предлага се закриването на всички досега действащи маршрутни разписания 

по автобусна линия „Казанлък – Павел баня”, след утвърждаване на новите 

предложения, подробно описани по-горе. В случай, че Областният управител на Стара 

Загора откаже утвърждаването съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. 

на МР №7 „Казанлък – Осетеново /през Павел баня/”, Община Павел баня желае да не 

се закрива действащото МР „Казанлък – Павел баня”  - бърза, ежедневна, 

целогодишна, с час на тръгване от АГ Казанлък в 17:40 ч., един курс. 

 Запазва се МР „Казанлък - Павел баня /през Горно Сахране/”- бърза, ежедневна, 

целогодишна, с час на тръгване от гр. Павел баня в 6:40 ч. и час на тръгване от 

Казанлък в 18:50 ч. 

 Председателят на комисията предостави възможност на членовете да изкажат 

мнения. Нямаше желаещи. Пристъпи се към гласуване: 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

 Решение №28/28.01.2015 г. 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага да се закрият всички 

гореописани маршрутни разписания. 

 След изчерпване на дневния ред, г-н Манев, уведоми присъстващите, че на 

предоставеното на предното заседание на комисията писмо е изпратен отговор.  

 Заявените вътре твърдения са обект на внимание от органите на прокуратура, 

полиция и т.н., като в отговора е посочено именно това, че автора на твърденията 

следва да се обърне към тези органи. По отношение на твърденията, които са в 

компетенциите на Областния управител и настоящата комисия са дадени изчерпателни 

отговори. 

 Г-н Манев благодари на присъстващите членове на комисията, че успяха да се 

справят с един дългосрочен проблем, които съществува от години, като в последните 




