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                           КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
 
 

              ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                 СТАРА ЗАГОРА 
 
 

      ПРОТОКОЛ № 3 / 04. 11. 2014 г. 
 
 
 

На 04.11.2014 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-264/04.09.2014 г. на Областен управител на област Стара Загора. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Теодора Иванова – 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. Кунчо Танев – Гл. инспектор РЖИ Пловдив; 

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

6. Стоян Стоянов – Представител на ОПУ Стара Загора; 

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

 ООД 

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

9. Станимир Радевски – Кмет на Община Павел баня; 

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

и секретар на комисията; 

11. Милена Паунова – Зам . кмет на Общна Павел баня 

12. Цанка Христова – служител в Община Павел баня 

 

Заседанието се откри от г-жа Теодора Иванова – заместник – областен управител 

и Председател на комисията по транспорт. 
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Присъстваха 9 от 10 поканени членове на Областната комисия по автомобилен 

транспорт при Област Стара Загора.  

  

Г-жа Иванова предложи на комисията към предварително изготвения дневен ред 

да бъде добавена точка 3: „Искане от Община Павел баня с вх. №РР-157/27.10.2014 г. 

за съгласуване и утвърждаване на проект за промяна на маршрутно разписание по 

съществуваща линия „Казанлък – Павел баня” от областната транспортна схема”.  

 

Председателят на комисията прикани членовете да пристъпят към гласуване на 

така предложения дневен ред.  

 

Общо гласували: 9 гласа 

„ЗА” - 9 гласа 

„ПРОТИВ” - 0гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа 

 

  Единодушно предложението бе прието и заседанието протича при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА 

НАСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ СА С ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА ПАВЕЛ  БАНЯ 

 

1. с вх. № РР-157/29.09.2014 г., №РР-157/30.09.2014 г., №РР-157/03.10.2014 г., 

№РР-157/08.10.2014 г., №РР-157/10.10.2014 г. са постъпили искания за 

съгласуване на проекти на двадесет и осем маршрутни разписания от областната 

транспортна схема по автобусни линии „ Казанлък – Александрово” , „ Казанлък 

– Осетеново”, „ Казанлък – Осетеново (през Павел баня)”,  „ Казанлък – 

Скобелево (през Долно Сахране)”, „ Казанлък – Павел баня” и „Казанлък – 

Павел баня – Турия” , квота на Община Павел баня;  

2. с вх. № РР-157/29.09.2014 г., РР-157/02.10.2014 г. и № РР-157/03.10.2014 г. са 

постъпили искания за закриване на маршрутни разписания от областната 

транспортна схема по автобусни линии „ Казанлък – Скобелево (през Голямо 
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Дряново)” , „Казанлък – Тъжа” и „ Казанлък – Горно Сахране”,  квота на община 

Павел баня;   

3.  с вх. №РР-157/27.10.2014 г. е постъпило искане за съгласуване на проект за 

промяна на маршрутно разписание по автобусна линия от областната 

транспортна схема „Казанлък – Павел баня”, квота на Община Павел баня. 

Г-жа Иванова - председател на комисията по автомобилен транспорт, помоли  да 

бъде конкретизирано кой от представителите на Община Павел баня ще дава 

разяснения по внесените предложения.  Г-жа Паунова уточни, че г-жа Христова ще 

отговаря на въпросите във връзка с промените на маршрутни разписания. 

Г-жа Иванова преди да започне детайлното обсъждане на всеки от внесените 

проекти, попита дали е утвърдена автоспирката до автогарата с решение на общински 

съвет, предвид факта, че във всички разписания, които са внесени за утвърждаване е 

посочено автогара, а не автоспирка. 

Г-жа Христова уточни, че на последната сесия на общински съвет са отказали 

отново да разгледат внесеното предложение, което се случва за втори път. Но тъй като 

терена е публична общинска собственост, главният архитект е изготвил схема за 

поставяне на навес и автоспирка. Което се е наложило понеже целия терен там е 

публична общинска собственост, а не са уредени взаимоотношенията между 

собственика на сградата „Автобусни превози Павел баня” ООД и собстветика на терена 

- площада, които е – публична общинска собственост. Няма решение на Общинския 

съвет за отдаване под наем или на концесия. 

Г-жа Иванова изиска да бъде уточнено началната спирка по внесените маршрутни 

разписания ще бъде автоспирката или автогарата. Тя допълни, че въпросът е много 

важен, защото ако маршрутните разписания бъдат утвърдени с автогара Павел баня, 

както е посочено във внесените проекти, а действително курсовете тръгват от 

автоспирка Павел баня ще се наложи маршрутните разписания да бъдат променяни. 

Г-жа Христова обясни, че на 31 октомври е имало сесия на Общински съвет Павел 

баня, на която се е очаквало да бъде решен проблема с отдаването под наем на терена, 

където е разположена автогарата, но до такова решение не се е стигнало.      

Председателят на комисията настоя за конкретен отговор на въпроса: „От къде ще 

тръгват курсовете с начало град Павел баня – от автогарата или от новата автоспирка?”. 

Г-жа Христова отговори, че ще тръгват от новата автоспирка, която си е във 

същия терен, където е автогарата. Същото бе казано от г- н Радевски – кмет на Община 

Павел баня и г-жа Паунова – зам. кмет. Г-н Радевски уточни, че автобусите независимо 
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дали ще е автогара или автоспирка спират на едно и също място и там терена е 

общинска собственост. 

Г-жа Иванова уточни, че е наясно, но е необходимо в маршрутните разписания да 

бъде записано точно от къде тръгват - от автоспирка или автогара Павел баня. 

Г-жа Христова, каза че тъй като терена е публична общинска собственост и не е 

взето решение от Общински съвет Павел баня, към момента е коректно да бъде 

автоспирка. Г-н Радевски потвърди, че трябва да бъде автоспирка и попита за 

възможност на настоящото заседание да се разгледат внесените маршрутни 

разписания, като вместо автогара се счита автоспирка Павел баня. Искането му бе 

обосновано от сложната социално обстановка в представляваната от него община. 

Членовете на комисията изразиха мнение, че е необходимо проектите на 

маршрутните разписания да бъдат коригирани и съгласувани отново от 

заинтересованите общини и тогава да се разгледат от комисията. 

Г-жа Иванова изиска, коректните проекти на маршрутни разписания, да бъдат 

внесени за разглеждане по официален ред. 

Г-н Илиев – Началник ОО „КД-ДАИ” Стара Загора уточни, че при извършване на 

проверки е много важно автогара или автоспирка е посочено в маршрутното 

разписание. Той обясни на членовете на комисията какъв е реда за създаване на 

автогара и каква е разликата между автогара и автоспирка. 

Г-жа Иванова попита дали на територията на град Казанлък съществува такъв 

проблем и от къде точно ще тръгват автобусите по разглежданите маршрутни 

разписания.  

Г-жа Христова, заяви, че в момента автобусите по действащите маршрутни 

разписания влизат в автогара Казанлък. Превозвачът е внесъл предложение за 

сключване на договор, но собственика на автогара Казанлък е отказал. Превозвача има 

входирана молба и си търси правата по Закона за защита на конкуренцията.  

След направените разяснения г-жа Иванова предложи, тъй като между часовете на 

тръгване от крайните спирки на внесените за разглеждане проекти на маршрутни 

разписания има множество конфликти, да се извърши обстойно обсъждане. За да може 

при коригиране на проектите да се отстранят всички недостатъци или да се приложат 

други закноустановени действия, с които да се докаже необходимостта от 

изпълнението им. 

Г-н Танев – представител на РЖИ Пловдив и г-н Гаджев – Ръководител ЦП при 

БДЖ Стара Загора, помолиха, първо да бъдат разгледани две разписания, по  които те 
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имат въпроси, тъй като е необходимо да вземат участие в друго служебно мероприятие 

и нямат възможност да останат до края на настоящото заседание.  

Г-жа Иванова даде съгласие и се пристъпи към разглеждане на МР № 8 „Казанлък 

– Александрово”, с час на тръгване от АС Александрово в 5,40 ч. Установи се, че 

линията не минава през с. Александрово и няма конфликт с разписанията на БДЖ. 

Обсъди се и МР №1 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/, с час на 

тръгване от АГ Казанлък в 6,50 ч. и от АС Скобелево 6,10 ч. Има влак, тръгващ от 

Казанлък в 6,53 ч. След подробно обсъждане на маршрута се установи, че двете линии 

не са по едно направление и няма конфликт.  

Г-жа Иванова разясни, че е внесен протокол от обследване на пътникопоток, 

изготвен от комисия назначена със заповед на кмета на Община Павел баня и помоли 

представителите на общината да разяснят как точно е извършено обследването. 

Г-жа Христова разясни, че са възложени за изпълнение от новия превозвач тези от 

линиите, които са максимално близки до изпълняваните от стария превозвач, който 

обаче е возел незаконно по неутвърдени разписания. Обследването на пътникопотока е 

извършено като са броени пътниците в автобусите в посочените протокола часове и 

спирки. Като уточни, че се налага по четири от линиите превозвача да пуска сутрин по 

два автобуса, които вървят с едно и също маршрутно разписание, за да могат да поемат 

пътникопотока. Едната от линиите е Осетеново - Павел баня.  

Г-жа Иванова попита за броя на местата в автобусите.  

Г-жа Христова обясни, че са 59-местни, като в четвъртък, поради големия наплив  

от ученици се използва един двуетажен автобус със 72 маста и 59-местен. 

Г-жа Христова уточни, че измерването на пътникопотка е извършено в 

автобусите, като  не присъства цялата комисия, а по един представител на общината и 

един представител на превозвача. Членовете на комисията са били разделени на три 

групи по двама души. Измерването е продължило 10 дни. Пътникопотока по едно 

разписание е измерван в няколко дни от различни екипи. 

Г-н Илиев бе впечатлен от големия пътникопотока, който би могъл да се сравни с 

този от АГ Стара Загора.  

Г-жа Христова потвърди и обясни, че се дължи най- вече на учениците от Павел 

баня, които учат в Казанлък и пътуват всеки ден. Училищата са на двусменен режим. 

Дори има осем деца, учещи в Стара Загора, които пътуват всеки ден и правят връзка в 

Казанлък. Курса в 19,40 ч. от Казанлък е специално за тях, за да могат да направят 

прехвърлянето. Г-жа Христова допълни, че във всяко училище в Казанлък има поне 
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тридесет деца от община Павел баня, които ежедневно пътуват. Като това са основно 

жители на Павел баня, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране.  

Г-жа Иванова искаше да разбере поради каква причина протокола, удостоверяващ 

пътникопотока е подпечатан от превозвача. 

Г-жа Христова отговори, че от фирмата превозвач са решили да поставят печат, за 

да удостоверят, че подписаните лица са техни представители. 

Господата Гаджев и Танев напуснаха заседанието.  

След направените разяснения по измерване на пътникопотока г-жа Иванова 

предложи да се премине към разглеждане на всеки един от внесените проекти на 

маршрутни разписания. 

Разглеждането започна проект на МР №3 „Казанлък – Осетеново” /през Павел 

баня/ - целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 

8,20 ч., час на тръгване от АС Осетеново 6,40 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 

7,40ч. 

 Г-жа Иванова направи уточнение, че автогара Павел баня ще бъде заменена от 

автоспирка Павел баня. 

Г-жа Паунова – Зам. кмет на Община Павел баня попита необходимо ли е 

променените разписанията да бъдат съгласувани от община Казанлък, тъй като лицето 

което, извършва съгласуването е г-жа Коева, която присъства на настоящото заседание 

и изразява съгласие вместо автогара Павел баня, курсовете да започват от автоспирка 

Павел баня. 

Г-жа Иванова потвърди, а г-жа Коева изрази готовност да съгласува 

променените разписания. 

След отклонението г-жа Иванова продължи с разглежданото разписание, като 

обясни, че същото изменя досега действащото МР „Казанлък – Осетеново” /през Павел 

баня/ - бърза, целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 8,20 ч., час на 

тръгване от АС Осетеново 6,30 ч. Променя се часът на тръгване от АС Осетеново от 

06,30 ч. на 06,40 ч. Изпълнението от ежедневно става в делнични дни. 

Г-жа Иванова отправи запитване как ще се предвижва населението в събота и 

неделя.  

Г-жа Христова обясни, че има влак в сутрешните часове. А през седмицата с 

този автобус основно пътуват ученици от Осетеново до Павел баня.  

Г-жа Иванова се върна към разглеждания проект на маршрутно разписание, като 

обясни, че са включени две нови спирки на територията на гр. Казанлък – спирки от 
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градската мрежа за слизане и качване на пътници, а именно „Абаята” и „Виенска 

сладкарница”. АС Разклон Долно Сахране е заменена от АС Долно Сахране.  

Г-жа Иванова попита какво се има предвид с това изменение.  

Г-жа Христова уточни, че спирката се намира в границите на селото и за това не 

е коректно да се изписва „АС Разклон Долно Сахране“.  

Г-жа Иванова попита разклона на път от републиката пътна мрежа ли е. 

Отговора беше положителен, като бе направено уточнение, че е в чертите на 

населеното място. 

В отговор на запитване от г-жа Иванова дали има заповед на кмета за 

променените автоспирки, тъй като не само една се променя, г-жа Христова уточни, че 

съответните места са обозначени като автоспирки. Г-н Радевски заяви, че заповедите 

ще бъдат представени.  

Г-жа Иванова продължи с разглежданото разписание, като поясни, че вместо АС 

Разклон Павел баня е изписано АС ”Гердеме”. Включена е спирка по желание „Аптека” 

в гр. Павел баня и спирки на всички разклони от главен път до населените места от 

община Павел баня, а именно: АС разклон Търничене, АС разклон Александрово и АС 

разклон Осетеново. 

Г-жа Иванова настоя да бъдат уточнени и коректно изписани имената на 

автоспирките, като съответно бъдат представени и заповеди на кмета за всяка от тях.  

Председателят на комисията поясни, че по същото направление към момента 

има маршрутно разписание, квота на община Казанлък, с час на тръгване от АС 

Осетеново 7,20 ч., т. е. не е спазено изискването за 60 минутен интервал. Но е 

представен протокол за установяване на пътникопотока от АС Осетеново в 6,40 ч. 

Г-жа Христова заяви, че към момента на обследване на пътникопотока този 

автобус не се е движел, поради което не е обследван пътникопотока. Тя допълни, че 

след направена проверка от ДАИ са разбрали за това разписание.  

Г-жа Коева – зам. кмет на Казанлък, потвърди, че въпросното маршрутно 

разписание е утвърдено и действащо и допълни, че община Казанлък има утвърдена 

транспортна схема, която могат да предоставят за сведение на община Павел баня, ако 

им бъде поискана. 

Г-жа Иванова се върна към разглеждания проект на маршрутно разписание и 

обясни, че е внесен друг проект за утвърждаване на МР „Казанлък – Павел баня – 

Турия”, с час на тръгване от АГ Казанлък в 7,30 ч. Двата проекта са в конфликт, тъй 

като не е спазено изискването за 60 минутен интервал между часовете на тръгване от 
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АГ Казанлък. Двете МР са в едно направление, защото имат повече от две общи спирки 

(от Казанлък до Павел баня) и дължината на участъка между тези спирки е 25км., което 

е повече от 30% от дължината на всяка от линиите. Но е представен протокол за 

установяване на пътникопотока от АГ Казанлък в 8,20 ч.  

Г-жа Христова уточни, че разписанията са съобразени с работното време на 

предприятията в Павел баня. 

Председателя на комисията заяви, че промяната на разглежданото МР „Казанлък 

– Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 8,20 ч., час на тръгване от АС Осетеново 6,40 ч., час на 

тръгване от АГ Павел баня 7,40 ч., ще бъде предложена за гласуване на следващо 

заседание на комисията, след като бъдат представени изисканите документи. 

Г-жа Иванова запозна присъстващите с втория внесен проект за промяна: 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 13,40 ч., час 

на тръгване от АГ Павел баня 14,30 ч. 

 Проекта обединява две от действащите маршрутни разписания, а именно:  

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

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

7,50 ч. От това маршрутно разписание се закрива курса Осетеново – Казанлък. 

и 

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

ежедневно. Час на тръгване от АС Осетеново 13,10 ч. един курс. Променя се часът на 

тръгване от 13,10 ч. на 13,40 ч. за удобство на пътуващите ученици.  

Г-жа Христова поясни, че същото се ползва и от учители, които се прибират 

след първа смяна. Промяната е съобразена с края на учебния ден в училището в с. 

Осетеново. 

Г-жа Иванова продължи с разяснението: включени са две нови спирки на 

територията на гр. Казанлък – спирки от градската мрежа за слизане и качване на 

пътници, а именно „Абаята” и „Виенска сладкарница”. АС Разклон Долно Сахране е 

заменена от АС Долно Сахране. Вместо АС Разклон Павел баня е изписано АС 

”Гердеме”. Включена е спирка по желание „Аптека” в гр. Павел баня и спирки на 

всички разклони от главен път до населените места от община Павел баня, а именно: 

АС разклон Търничене, АС разклон Александрово и АС разклон Осетеново. 
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Председателят на комисията отново напомни, че е необходимо да бъдат представени 

заповедите на кмета за автоспирките. 

 По същото направление към момента най-близките по часове на тръгване 

маршрутни разписания са внесените за утвърждаване на настоящото заседание проект 

№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 АГ Павел баня 17,10 ч. и проекта №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 АГ 

Павел баня 12,38 ч. Спазено е изискването за 60 минутен интервал.  

Премина се към разглеждане на следващия проект - 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 АГ Павел баня 17,10 ч. 

 Обединени са две от досега действащите маршрутни разписания, а именно:  

МР „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - бърза, целогодишна, ежедневна. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 12,00 ч., час на тръгване от АС Осетеново 10,00 ч. Отпада 

курса Осетеново – Казанлък. 

и 

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

ежедневно. Час на тръгване от АС Осетеново 15,50 ч., един курс. Променя се часът на 

тръгване от 15,50 ч. на 16,20 ч. Промяната е съобразена с нуждите на учителите, които 

преподават в училищата по селата и живеят в гр. Казанлък. 

Г-жа Христова поясни, че часът на тръгване от Осетеново е изменен, за да се измени 

съответно часът на тръгване от Павел бани, съобразно краят на работното време на 

служителите в Община Павел баня, защото част от тях пътуват към Казанлък. Но има и 

други пътуващи, които се прибират от селата – лекари медицински сестри и т. н. 

Предвид  промяната в изпълнението от ежедневно става в делнични дни, г-жа 

Иванова попита как е обезпечено транспортното обслужване на населението в събота и 

неделя. 

 Г-жа Христова обясни, че тогава пътуващите са по-малко. Предложените 

проекти на маршрутни разписания са съобразени с нуждите на населението. 

 Г-жа Иванова изиска да се конкретизират възможностите за предвижване в 

събота и неделя. 
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 Уточнено бе от представителите на община Павел баня, че курсовете са 

редуцирани съобразно необходимостта на населението. Конкретизираха се  

маршрутните разпи, които ще се изпълняват в събота и неделя.  

 Г-жа Иванова поясни, че в разглежданото маршрутно разписание са включени 

две нови спирки на територията на гр. Казанлък – спирки от градската мрежа за 

слизане и качване на пътници, а именно „Абаята” и „Виенска сладкарница”. АС 

Разклон Долно Сахране е заменена от АС Долно Сахране. Вместо АС Разклон Павел 

баня е изписано АС ”Гердеме”. Включена е спирка по желание „Аптека” в гр. Павел 

баня и спирки на всички разклони от главен път до населените места от община Павел 

баня, а именно: АС разклон Търничене, АС разклон Александрово и АС разклон 

Осетеново. 

 Спрямо разглеждания проект конфликти с часовете на тръгване не са 

констатирани. 

Г-жа Иванова продължи със следващия внесен за разглеждане проект 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 АГ Павел баня 12,38 ч. 

 Обединени са две от досега действащите маршрутни разписания, а именно:  

МР „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, ежедневна. Час на 

тръгване от АГ Казанлък 12,00 ч., час на тръгване от АС Осетеново 10,00 ч. Отпада 

курса Казанлък - Осетеново. Променя се часът на тръгване от АС Осетеново от 10,00 ч. 

на 11,40 ч. Промяната е съобразена с нуждите на учениците, живеещи в селата, които 

пътуват до училищата в гр. Казанлък, за втора смяна. 

и 

МР „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се ежедневно. 

Час на тръгване от АГ Казанлък 13,15 ч. един курс.  

 За двата курса вместо ежедневно изпълнението става в делнични дни. 

Включени са две нови спирки на територията на гр. Казанлък – спирки от градската 

мрежа за слизане и качване на пътници, а именно „Абаята” и „Виенска сладкарница”. 

АС Разклон Долно Сахране е заменена от АС Долно Сахране. Вместо АС Разклон 

Павел баня е изписано АС ”Гердеме”. Включени са спирки на всички разклони от 

главен път до населените места от община Павел баня, а именно: АС разклон 

Търничене, АС разклон Александрово и АС разклон Осетеново. В курса Казанлък – 

Осетеново е добавена  АС Горно Сахране.  
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Г-жа Христова поясни, че има много ученици от Горно Сахране, които като са 

първа смяна към момента е необходимо да се прекачват в Долно Сахране на автобус, 

който се движи по разписание от общинската транспортна схема. Но в момента е 

необходимо да чакат много, за да направят връзката между двата автобуса. Тя обясни 

още, че с този курс се придвижвати ученици до осми клас, учащи в средищните 

училища в Павел баня до селата, където живеят. 

Г-жа Иванова отбеляза, че по същото направление е внесен проект на 

МР№3”Казанлък – Павел баня – Турия” с час на тръгване от АГ Казанлък в 14,00 ч. и 

от АС Турия 11,30 ч., т.е. не е спазено изискването за 60 минутен интервал между 

часовете на тръгване от АГ Казанлък. Приложен е протокол за пътникопотока от АГ 

Казанлък в  13,15 ч. и в 14,00 ч. 

Г-жа Христова допълни, че освен че има пътникопоток, курса е необходим, 

защото обслужва ученици.  

 Г-жа Иванова разясни, че е внесен е за утвърждаване проект на МР №5 

„Казанлък – Павел баня” с час на тръгване от АГ Казанлък в 12,30 ч. и от АГ Павел 

баня в 13,30 ч., който е по същото направление. Между часовете на тръгване от АГ 

Казанлък не е спазен 60 минутния интервал.  

 Г-жа Христова обясни, че е необходимо изпълнение на курсовете по трите 

описани по-горе разписания, тъй като с тях се прибират учениците, които са били 

първа смяна на училище в Казанлък. 

Конкретизирано бе, че е необходимо да се обследва пътникопотока в 12.30 ч. от 

Казанлък в посока Павел баня. 

Премина се към разглеждане на следващия проект 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 АГ Павел баня 17,21 ч. 

 Обединени са две от действащите маршрутни разписания, а именно:  

МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ 

Казанлък 15,00 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 15,50 ч. Закрива се курса Павел 

баня - Казанлък. Удължава се линията, като курса от Казанлък вместо до Павел баня 

ще се изпълнява до Осетеново. Променя се и часът на тръгване от АГ Казанлък от 

15,00 ч става 15,30 ч. 

и 
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МР „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - бърза, целогодишна, изпълнява се 

ежедневно. Час на тръгване от АС Осетеново 15,50 ч. един курс. Променя се часът на 

тръгване от 15,50 ч. става 16,30 ч. 

 В проекта за промяна е предвидено намаляване в периода на изпълнение, а 

именно от ежедневно става в почивни и празнични дни. Добавени са две нови спирки 

на територията на гр. Казанлък – спирки от градската мрежа за слизане и качване на 

пътници, а именно „Абаята” и „Виенска сладкарница”. АС Разклон Долно Сахране е 

заменена от АС Долно Сахране. Вместо АС Разклон Павел баня е изписано АС 

”Гердеме”. Включена е спирка по желание „Аптека” в гр. Павел баня и спирки на 

всички разклони от главен път до населените места от община Павел баня, а именно: 

АС разклон Търничене, АС разклон Александрово и АС разклон Осетеново. 

 По същото направление към момента най-близките по часове на тръгване 

маршрутни разписания са внесените за утвърждаване на настоящото заседание проект 

№2 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ – целогодишно, ежедневно, с час  на 

тръгване от АГ Казанлък 10,30 ч. и от АС Осетеново 13,40 ч. Проект № 3 „Казанлък – 

Павел баня – Турия” изпълнява се целогодишно, ежедневно, с час на тръгване от АГ 

Казанлък в 14,00 ч. и от АС Турия в 11,30 ч. Проект № 5 „Казанлък – Павел баня – 

Турия” – целогодишна, в почивни дни, с час на тръгване от АГ Казанлък в 17,10 ч., 

един курс. Изпълнено е изискването за 60 минутен интервал.  

Пристъпи се към разглеждане на МР №6 „Казанлък – Осетеново” /през Павел 

баня/ - целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 

16,10 ч., един курс.  

 Променя се досега действащото МР „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - 

бърза, целогодишна, изпълнява се ежедневно. Час на тръгване от АГ Казанлък 16,00 ч. 

един курс. Часът на тръгване от 16,00 ч. става 16,10 ч. Намалява се периода на 

изпълнение от ежедневно става в делнични дни. Добавени са две нови спирки на 

територията на гр. Казанлък – спирки от градската мрежа за слизане и качване на 

пътници, а именно „Абаята” и „Виенска сладкарница”. АС Разклон Долно Сахране е 

заменена от АС Долно Сахране. Вместо АС Разклон Павел баня е изписано АС 

”Гердеме”. Включена е спирка по желание „Аптека” в гр. Павел баня и спирки на 

всички разклони от главен път до населените места от община Павел баня, а именно: 

АС разклон Търничене, АС разклон Александрово и АС разклон Осетеново. 

 По същото направление към момента има маршрутно разписание, квота на 

община Казанлък, с час на тръгване от АГ Казанлък в 17,00 ч. и от АС Осетеново 7,20 
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ч., т. е. не е спазено изискването за 60 минутен интервал. Не е приложен протокол за 

пътникопотока. 

Г-жа Иванова изиска становището на представителя на община Казанлък, тъй 

като конфликта е с разписание от тяхната квота. 

Г-жа Коева обясни, че не възразяват спрямо часа на тръгване на разглежданото в 

момента разписание, тъй като са убедени в необходимостта от изпълнението му. 

Интервала между двата курса е 50 минути и г-жа Коева, счита за приемлив, след като е 

доказана необходимостта от изпълнението на всеки от тях. 

Г-жа Иванова напомни, че на комисията не е представен протокол за обследване 

на пътникопотока и е необходимо при следващо разглеждане на проекта, такъв да бъде 

представен. 

Пристъпи се към разглеждане на МР №7 „Казанлък – Осетеново” /през Павел 

баня/ - целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 

17,10 ч., един курс. 

 Предложеното ново маршрутно разписание е необходимо за придвижване на 

работещите в Казанлък лица, които живеят в населените места от община Павел баня и 

приключват работния ден между 16,30 и 17,00 часа.  

Г-жа Христова обясни, че към момента има действащо маршрутно разписание 

по тази линия, с час на тръгване от Казанлък в 17.30 ч., но то не е удобно на 

пътуващите, защото е твърде късно. 

 Г-жа Иванова информира членовете на комисията, че по същата линия е 

обследван пътникопотока от АГ Казанлък в 15,30 ч. и в 18,10 ч. Има действащо 

разписание по същата линия, с час на тръгване от АГ Казанлък в 16,00 ч., но в този час 

не е обследван пътникопотока. Необходимо е да се извърши обследване. 

 По същото направление е внесен проект на МР№6-1 „Казанлък- Павел баня”- 

бърза, целогодишна, изпълнява се в делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 

17,40 ч., един курс, т. е. не е спазено изискването за 60 минутен интервал. Приложен е 

протокол за пътникопотока в 17,40 ч. от АГ Казанлък. 

 По същото направление към момента има маршрутно разписание, квота на 

община Казанлък, с час на тръгване от АГ Казанлък в 17,00 ч. и от АС Осетеново 7,20 

ч., т. е. не е спазено изискването за 60 минутен интервал. 

Предсдателят на комисията пристъпи кам разглеждане на следващия проект МР 

№9-1 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишна, изпълнява се  
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ежедневно. Час на тръгване от АГ Казанлък 18,10 ч., час на тръгване от АС Осетеново 

8,10 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 9,10 ч. 

 Обединени са две от досега действащите маршрутни разписания, а именно:  

МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ 

Казанлък 18,10 ч., един курс. 

и 

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

ежедневно. Час на тръгване от АС Осетеново 8,20 ч. един курс. Променя се часът на 

тръгване от 8,20 ч. става 8,10 ч.  

Включени са две нови спирки на територията на гр. Казанлък – спирки от 

градската мрежа за слизане и качване на пътници, а именно „Абаята” и „Виенска 

сладкарница”. АС Разклон Долно Сахране е заменена от АС Долно Сахране. Вместо 

АС Разклон Павел баня е изписано АС ”Гердеме”. Включена е спирка по желание 

„Аптека” в гр. Павел баня и спирки на всички разклони от главен път до населените 

места от община Павел баня, а именно: АС разклон Търничене, АС разклон 

Александрово и АС разклон Осетеново. 

 По същото направление е внесен за съгласуване проект 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 8,10 ч., час на 

тръгване от АГ Павел баня 9,10 ч., т. е. не е спазено изискването за 60 минутен 

интервал между часовете на тръгване, както от АГ Казанлък, така и от АС Осетеново. 

Представен е протокол за пътникопотока в 18,10 ч. от АГ Казанлък. 

 Г-жа Христова обясни, че от това разписание ще отпадне курса в 8,10 ч. 

Осетеново – Казанлък. Ще бъде внесен за разгреждане променен проект.  Целта на това 

разписание е в петък да има по-късен курс до Осетеново, тъй като към момента 

последният е в 18,10 ч., които тръгва от Казанлък. В селата Осетеново, Манолово и 

Александрово има ученици, учащи в гр. Стара Загора, които се прибират за събота и 

неделя. Целта е те да могат да направят връзката в Казанлък. Тъй като към момента 

няма такъв курс не могат да обследват пътникопотока, но ще докажат с други средства 

необходимостта от него. Ще бъдат представени списъци на учашите. 

 По същото направление е и проект № 6-1 „Казанлък – Павел баня”, бърза, 

целогодишна, изпълнява се в делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 17,40 ч., 

един курс. Обследван е пътникопотока в 17,40 ч. от АГ Казанлък.   
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Премина се към разглеждане 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 8,10 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 9,10 ч. 

 Обединени са две от досега действащите маршрутни разписания, а именно:  

 МР „Казанлък – Павел баня” - целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ 

Казанлък 18,10 ч., един курс. Променя се часът на тръгване от 18,10 ч. става 18,40 ч. 

и 

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

ежедневно. Час на тръгване от АС Осетеново 8,20 ч. един курс. Променя се часът на 

тръгване от 8,20 ч. става 8,10 ч. 

 Вместо ежедневно маршрутното разписание ще се изпълнява само в петък.  

Г-жа Иванова припомни, че това маршрутно разписание вече беше обсъдено и ще бъде 

променено. Все пак се представиха наличните кофликти, за да бъдат съобразени 

промените с тях. А именно: по същото направление е внесен за съгласуване проект 

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

ежедневно. Час на тръгване от АГ Казанлък 18,10 ч., час на тръгване от АС Осетеново 

8,10 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 9,10 ч., т. е. не е спазено изискването за 60 

минутен интервал между часовете на тръгване от двете крайни спирки. Приложен е 

протокол за обследване на пътникопотока от АГ Казанлък в 18,10 ч., но той не доказва 

необходимостта от обсъжданото в момента маршрутно разписание. Не е обследван 

пътникопотока от АС Осетеново в 8,20 ч., за да се докаже необходимостта в петък в 

този час да тръгват едновременно два автобуса по идентичен маршрут. 

 Към момента има утвърдено МР от квотата на община Павел баня по автобусна 

линия „Казанлък – Павел баня”/през Горно Сахране/, което е по същото направление. 

Изпълнява се ежедневно, целогодишно, с час на тръгване от АГ Казанлък 18,50 ч. и от 

АГ Павел баня в 6,40 ч., т.е. между часовете на тръгване от АГ Казанлък няма 

изискуемите 60 минути. 

 От квотата на община Казанлък има действащо МР „Казанлък – 

Осетеново”/през Павел баня/, което се изпълнява ежедневно, целогодишно, с час на 

тръгване от АГ Казанлък 17,00 ч. и от АС Осетеново в 7,20 ч., т.е. между часовете на 

тръгване от АС Осетеново има по-малко от 60 минути. 

 Следващото разглеждано разписание е МР №1 „Казанлък – Осетеново” – бърза, 

целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 6,40 ч., 

един курс. 
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 Същото заменя съществуващото до момента МР „Казанлък – Осетеново”, 

изпълнява се целогодишно, ежедневно, с час на тръгване от АГ Казанлък 06,40 ч., един 

курс. Променено е изпълнението - от ежедневно става в делнични дни. Добавени са две 

спирки от градската мрежа за слизане и качване на пътници в гр. Казанлък, а именно 

„Абаята” и „Виенска сладкарница” и още две спирки на разклоните за с. Александрово 

и с. Осетеново. Вместо АС разклон Павел баня е записано АС „Гердеме”. Отпада АГ 

гр. Павел баня.  

 Г-жа Христова обясни, че отпада АГ Павел баня,  понеже няма много пътници 

рано сутринта от там. И основната цел на курса е да закара учителите, живеещи в  

Казанлък за началота на учебните занятия в училището в с. Осетеново.   

 Г-жа Иванова отбеляза, че по същото направление е внесен за съгласуване 

проект №1 „Казанлък – Павел баня”, изпълнява се целогодишно, в делнични дни, с час 

на тръгване от АГ Казанлък 7,00 ч. и от АГ Павел баня 6,25 ч. Двете маршрутни 

разписания са в едно направление, тъй като имат повече от две общи спирки (от 

Казанлък до АС „Гердеме”) и дължината на участъка между тях е 20 км., което е 

повече от 30% от дължината на всяка от линиите. По-дългата от двете е линията 

Казанлък – Осетеново – 59 км., като 30% от нея са 17,7 км. 

Между часовете на тръгване от АГ Казанлък на двете маршрутни разписания времевия 

интервал е 20 минути.  

Проект на МР № 2 „Казанлък – Павел баня – Турия”, изпълнява се ежедневно, 

целогодишно, с час на тръгване от АГ Казанлък 7,30 ч. и от АС Турия 15,40 ч. е по 

същото направление като разглеждания в момента проект. Между часовете на тръгване 

от АГ Казанлък интервала е 50 минути. Обследван е пътникопотока от АГ Казанлък в 

7,30 ч. 

Г-жа Иванова заяви, че е необходимо да се обследва пътникопотока по 

разглежданото маршрутно разписание.  

Председателят на комисията предстани проект на МР №8 „Казанлък – 

Александрово” - целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на тръгване от АС 

Александрово 5,40 ч., един курс. 

 Предлага се промяна в МР Казанлък – Осетеново (през Павел баня), бърза, 

ежедневна, целогодишна, с час на тръгване от АС Осетеново 06,00 ч.- един курс, като 

се намалява дължината на автобусната линия. Началната спирка вместо АС Осетеново 

ще бъде АС Александрово, поради липса на пътници в този час от с. Осетеново и от с. 

Манолово.  
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 Предлага се промяна в началния час на тръгване от 6,00 ч. става на 5,40 ч.

 Предлага се намаляване в дните на изпълнение: от ежедневна линията да се 

изпълнява само в делнични дни. 

 Добавени са две спирки от градската мрежа за слизане и качване на пътници в 

гр. Казанлък, а именно „Абаята” и „Виенска сладкарница”. 

Г-жа Христова обясни, че линията се скъсява, тъй като в този ранен час от 

селата Осетеново и Манолово пътуват само работници, за които е осигурен служебен 

превоз от предприятията.  

Г-жа Иванова изиска за следващото заседание на комисията да бъде изготвена 

справка от община Павел баня, в която са описани маршрутните разписания по 

автобусна линия Казанлък - Осетеново, които се изпълняват в почивни дни, за да бъдат 

сигурни членовете на комисията, че населението няма да бъде оставено без 

транспортно обслужване.  

Председателят на комисията пристъпи към разглеждане на МР№1 „Казанлък – 

Скобелево”/през Долно Сахране/-целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на 

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

тръгване от АС Долно Сахране 6,24ч. 

Същото изменя действащото МР„Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - 

бърза, целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 6,50 ч., час на 

тръгване от АС Скобелево 6,10ч., час на тръгване от АС Долно Сахране 6,28 ч. От 

ежедневно изпълнението става в делнични дни. Добавени са две нови спирки от 

градската мрежа за слизане и качване на пътници на територията на гр. Казанлък, а 

именно „Виенска сладкарница” и „Абаята”.  

 По същото направление са  внесени за утвърждаване два проекта на маршрутни 

разписания, спрямо чиито часове на тръгване от АГ Казанлък не е спазено изискването 

за 60 минутен интервал. Единия е №1”Казанлък – Павел баня”, бърза, целогодишна, 

изпълнява се в делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 7,00 ч. и от АГ Павел 

баня 6,25 ч. Двете автобусни линии са по едно направление, тъй като имат повече от 

две общи спирки от АГ Казанлък до АС Долно Сахране. И дължината на участъка 

между тези спирки е 16 км., което е повече от 30% от дължината на всяка от линиите. 

По – дълга е линията „Казанлък – Павел баня”, която е 25 км., 30% са 7,5 км. 

Втория проект е №2 „Казанлък – Павел баня – Турия”, целогодишно, ежедневно, 

с час на тръгване от АГ Казанлък 7,30 ч. и от АС Турия 15,40 ч. Общите спирки са като 

гореописаните. Дължината на линията „Казанлък – Павел баня – Турия” е 35 км., като 
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30% от тях възлизат на 10,5 км. Измерен е пътникопотока от АГ Казанлък в посока 

Павел баня в 7,30 ч. Но това не доказва необходимостта от разглежданото в момента 

МР  №1 „Казанлък – Скобелево”/през Долно Сахране/. 

 Г-жа Христова обясни, че не е обследван пътникопотока, тъй като счита, че 

двете линии се покриват само до АС Разклон Дунавц, до където са 11 км. Но ще 

обследват пътникопотока щом е необходимо или ще отпадне тази спирка, тъй като 

няма пътуващи от там.  

Председателят на комисията пристъпи към разглеждане на проект 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 Долно Сахране 7,44 ч. 

Обединени са две от досега действащите маршрутни разписания, а именно: 

МР „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - бърза, целогодишна, ежедневна. 

Час на тръгване от АГ Казанлък 8,25 ч., час на тръгване от АС Скобелево 6,50 ч. От 

това маршрутно разписание се закрива курса Скобелево – Казанлък. 

и 

МР „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - бърза, целогодишна, ежедневна. 

Час на тръгване от АС Скобелево 7,30 ч., един курс.  

В двата курса са добавени две нови спирки от градската мрежа за слизане и 

качване на пътници на територията на гр. Казанлък, а именно „Виенска сладкарница” и 

„Абаята”.  

 Внесен е проект на МР №2 „Казанлък – Павел баня – Турия” – целогодишна, 

ежедневна, с час на тръгване от АГ Казанлък 7,30 ч. и от АС Турия 15,40 ч. Интервала 

между часовете на тръгване от АГ Казанлък е 55 минути. Обследван е пътникопотока в 

7,30 ч. от Казанлък в посока Павел баня.  

Г-жа Христова обясни, че с цел избягване на конфлики между разписанията по 

тези две автобусни линии, всички разписания по линия „Казанлък – Скобелево” /през 

Долно Сахране/ ще бъдат коригирани, като отпадне АС разклон Дунавци.  

Г-жа Иванова изиска да се извършат необходимите обследвания, за да не се 

остави населението на с. Дунавци без транспортно обслужване. Г-жа Коева – Зам. Кмет 

на община Казанлък, настоя за същото. 

Премина се към разглеждане 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 Долно Сахране 9,44 ч. 
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Същото изменя действащото МР „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - 

бърза, 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 Долно Сахране 9,48 ч. 

Добавени са две нови спирки от градската мрежа за слизане и качване на пътници на 

територията на гр. Казанлък, а именно „Виенска сладкарница” и „Абаята”. 

Г-жа Иванова отбеляза, че разглежданото разписание няма конфликти. 

Следващото разглеждано предложение е  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 Долно Сахране 11,44 ч. 

Проекта е за изменение на действащото МР„Казанлък – Скобелево” /през Долно 

Сахране/ - бърза, целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 12,35 ч., 

час на тръгване от АС Скобелево 11,40 ч., час на тръгване от АС Долно Сахране 11,58 

ч.  Променя се часът на тръгване от АС Скобелево от 11,40 ч. става 11,30 ч. Изменен е 

периода на изпълнение от целогодишно става от 15.09 до 30.06 и от ежедневно става в 

учебни дни. Добавени са две нови спирки в гр. Казанлък: „Виенска сладкарница” и 

„Абаята”. 

Г-жа Христова поясни, че разписанието е за обслужване на ученици от първи до 

четвърти клас, които учат в с. Скобелево и живеят в с. Асен. Те са приключили учебни 

занятия в 11.30 ч. 

Г-жа Иванова обясни, че е внесен проект на МР№5 „Казанлък – Павел баня”- 

бърза, целогодишна, ежедневна, с час на тръгване от АГ Казанлък 12,30 и от АГ Павел 

баня 13,30 ч. Интервала между часовете на тръгване от АГ Казанлък  е 5 минути. 

Г-жа Христова отговори, че от едно от двете разписания ще отпадне АС разклон 

Дунавци и така разписанията няма да бъдат по едно направление, т.е. няма да има 

конфликт. 

Пристъпи се към разглеждане на МР № 8 „Казанлък – Скобелево” /през Долно 

Сахране/ - целогодишна, в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 16,45 ч., 

един курс.  

Променя се МР „Казанлък – Горно Сахране” – бърза, целогодишна, изпълнява се 

в делнични дни. Час на тръгване от град Казанлък спирка Арсенал 16,45 ч. и от АС 

Горно Сахране 06,00 ч. Закрива се курса Горно Сахране – Казанлък. Променя се 

началната спирка от гард Казанлък спирка Арсенал става АГ Казанлък. Предвидено е 

курса Казанлък – Горно Сахране, да се изпълнява до Скобелево, което представлява 
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удължаване на линията. Включени са две нови спирки в гр. Казанлък: „Виенска 

сладкарница” и „Абаята”. 

Внесен е за утвърждаване проекта на МР №6-1 „Казанлък – Павел баня”, което е 

по същото направление. Часът на тръгване от АГ Казанлък е 17,40 ч., един курс. 

Интервала между часовете на тръгване от АГ Казанлък е 55 минути. Изследван е 

пътникопотока в 17,40ч. от АГ Казанлък към Павел баня. 

Г-жа Христова разясни, че ще използват една от двете възможности или да 

отпадне АС разклон Дунавци или да обследват пътникопотока.  

По отношение на промяната на крайната спирка в Казанлък, г-жа Христова 

обясни, че се дължи на факта, че завод „Арсенал“ вече нямат работници. Маршрутното 

разписание е изготвено преди години и не отговаря на актуалните нужди на 

населението. 

Пристъпи се към разглеждане на  МР № 5 „Казанлък – Скобелево” /през Долно 

Сахране/ - целогодишна, в делнични дни. Час на тръгване от АС Скобелево 12,30 ч., 

час на тръгване от АС Долно Сахране 12,44 ч., един курс. 

Променя се МР „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ – бърза, целогодишна, 

ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 13,10 ч., час на тръгване от АС Скобелево 

12,30 ч. и от АС Долно Сахране 12,48ч. Закрива се курса Казанлък – Скобелево. 

Изпълнението се променя от ежедневно в делнични дни. Включени са две нови 

спирки в гр. Казанлък: „Виенска сладкарница” и „Абаята”. Разглежданото разписание 

не е в конфликти с други разписания. 

Г-жа Иванова изиска да бъде представена на следващо заседание на комисията 

справка за курсовете по автобусна линия „Казанлък – Скобелево” /през Долно 

Сахране/, които ще се изпълняват през почивните дни, за да не бъде оставено 

населението без транспортно обслужване. 

 Внесен е за утвърждаване проект на МР №7 „Казанлък – Скобелево” /през 

Долно Сахране/ - в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 14,15ч., час на 

тръгване от АС Скобелево 14,50 ч., час на тръгване от АС Долно Сахране 15,04 ч. 

Обединени са две от действащите маршрутни разписания, а именно: 

МР „Казанлък – Скобелево” /през Голяма Дряново/ - бърза, ежедневна, целогодишна. С 

час на тръгване от АГ Казанлък в 14,15 ч. и от АС Скобелево 8,30 ч. Линията се е 

изпълнявала през Голяма Дряново, но поради лошо състояние на пътя от две години е 

прекратено изпълнението. Променя се маршрута, като АС Голямо Дряново се заменя 

от АС Долно Сахране. Закрива се курса Скобелево – Казанлък. 
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и 

МР „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишно, ежедневно. Час на 

тръгване от АС Скобелево 14,30 ч., един курс. Променя се часът на тръгване от 14,30 ч 

става 14,50 ч., за да може маршрутното разписание да се изпълнява с един автобус.  

За двата курса се променя изпълнението от ежедневно става в делнични дни. 

Добавени са две нови спирки в гр. Казанлък: „Виенска сладкарница” и „Абаята”. 

 По същото направление е внесен проект на МР №4 „Казанлък – Павел баня” – 

бърза, целогодишна, изпълнява се в делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 

15,00 ч. и от АГ Павел баня 14,15 ч. Между часовете на тръгване на двете маршрутни 

разписания от АГ Казанлък има 45 минутен интервал, което не отговаря на изискването 

на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба №2. Обследван е пътникопотока в 15,00ч. от Казанлък в 

посока Павел баня.  

 Г-жа Иванова отбеляза, че е необходимо да се обследва пътникопотока в 14,15 ч. 

от Казанлък. 

Пристъпи се към разглеждане на проект 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 Долно Сахране 

16,34 ч. 

Променя се действащо МР „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - бърза, 

целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 17,30 ч., час на тръгване от 

АС Скобелево 16,20 ч., час на тръгване от АС Долно Сахране 16,38 ч. Променя се часът 

на тръгване от Казанлък от 17,30 ч. става 17,45 ч. Добавени са две нови спирки.  

По същото направление е внесен проект на МР №6-1 „Казанлък – Павел баня”, 

бърза, целогодишна, изпълнява се ежедневно, с час на тръгване от АГ Казанлък 17,40 

ч., един курс. Между часовете на тръгване от АГ Казанлък двете разписания имат 5 

минути разлика. Обследван е пътникопотока в 17,40 ч. от АГ Казанлък в посока Павел 

баня. 

 Внесе е също проект на МР №5 „Казанлък – Павел баня – Турия” – 

целогодишно, изпълнява се в почивни дни, с час на тръгване 17,10 ч., един курс. 

Между часовете на тръгване от АГ Казанлък двете разписания имат 35 минутен 

интервал, което не отговаря на изискванията на Наредба №2. 

Налага се обследване на пътникопотока.  
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Следващият разглеждан проект е на МР №10 „Казанлък – Скобелево” /през 

Долно Сахране/ - целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 19,40 ч., 

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

Променя се действащо МР „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - бърза, 

целогодишна, ежедневна, със сезонно изменение на разписанието есенно зимен сезон 

от 01.10 до 30.03. Час на тръгване от АГ Казанлък 19,30 ч., час на тръгване от АС 

Скобелево 18,40 ч., час на тръгване от АС Долно Сахране 18,58 ч. Променя се часът на 

тръгване от Казанлък от 19,30 ч. става 19,40 ч., за да се осигури връзка с автобус 

пристигащ от Стара Загора в 19,30 ч. и с експресен влак от София. Променя се 

изпълнението, като става ежедневно, целогодишно. Включени са две нови спирки в 

гр. Казанлък: „Виенска сладкарница” и „Абаята”.  

 По същото направление е внесен проект на МР №4 „Казанлък – Павел баня – 

Турия” – целогодишна, ежедневна, с час на тръгване от АГ Казанлък 19,40 ч. Часовете 

на тръгване от АГ Казанлък по двете маршрутни разписания съвпадат. 

Към момента има утвърдено МР от квотата на община Павел баня по автобусна 

линия „Казанлък – Павел баня”/през Горно Сахране/, което е по същото направление. 

Изпълнява се ежедневно, целогодишно,  с час на тръгване от АГ Казанлък 18,50 ч. и от 

АГ Павел баня в 6,40 ч., т.е. между часовете на тръгване от АГ Казанлък няма 

изискуемите 60 минути. 

Г-жа Христова заяив, чи ще извършат необходимото за отапдане на 

конфликтите. 

Председателят на комисията продължи с разглеждане на проект 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 АГ Павел баня 6,25 ч. 

 Променя се досега действащо МР „Казанлък – Павел баня” – целогодишна, 

ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 7,00 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 

6,25ч., като изпълнението от ежедневно става в делнични дни. Включени са две нови 

спирки на територията на гр. Казанлък: „Абаята” и „Виенска сладкарница”. 

Предвидена е АС Долно Сахране, вместо АС Разклон Долно Сахране.  Вместо АС 

Разклон Павел баня е изписано АС „Гердеме”. Включена е спирка по желание „Аптека” 

в гр. Павел баня. 

 По същото направление има действащо МР „Казанлък – Павел баня” /през 

Горно Сахране/, от квотата на Павел баня, което се изпълнява ежедневно, 

целогодишно, с час на тръгване от АГ Казанлък в 18,50 ч. и от АГ Павел баня в 6,40 ч. 
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Интервала между часовете на тръгване от АГ Павел баня на двете маршрутни 

разписания е 15 минути, което не отговаря на изискването на чл. 16, ал. 4,т.2от Наредба 

№2. Обследвана пътникопотока от Павел баня в 6,25 ч. и в 6,40 ч.  

По същото направление е внесен проект на МР №2 „Казанлък – Павел баня- 

Турия”- целогодишно, ежедневно, с час на тръгване от АГ Казанлък 7,30ч. и от АС 

Турия 15,40ч. Между часовете на тръгване от АГ Казанлък на двете разписания 

интервала е 30 минути, което не отговаря на нормативните изисквания. Обследван е 

пътникопотока от АГ Казанлък в 7,30 ч. в посока Павел баня, но това не доказва 

необходимостта от разглежданото МР №1 „Казанлък – Павел баня”.  

По същото направление е предложено за утвърждаване МР № 1 „Казанлък – 

Скобелево” /през Долно Сахране/ (общи спирки от Казанлък до АС Долно Сахране – 16 

км.), изпълнение – целогодишно в делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък в 

6,50 ч. и от АС Скобелево 6,10 ч. Между часовете на тръгване от АГ Казанлък 

интервала е 10 минути, т. е. не е спазено изискването на Наредба №2. 

Необходимо е да се извърши обследвае на пътникопотока от АГ Казанлък в 7,00 

ч., за да се докаже необходимостта от изпълнението на разглежданото в момента 

маршрутно разписание. 

Пристъпи се към разглеждане на проект на МР №7 „Казанлък – Павел баня” – 

бърза, целогодишна, изпълнява се ежедневно. Час на тръгване от АГ Павел баня 10,10 

ч., един курс. 

 Променя се досега действащо МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, 

целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 9,10 ч., час на тръгване от 

АГ Павел баня 10,10 ч. Закрива се курса Казанлък – Павел баня. Включени са две нови 

спирки на територията на гр. Казанлък: „Абаята” и „Виенска сладкарница”. 

Предвидена е АС Долно Сахране, вместо АС Разклон Долно Сахране. Вместо АС 

Разклон Павел баня е изписано АС „Гердеме”.  

Г-жа Иванова отбеляза, че няма конфликти. И напомни, че е необходимо е да 

бъдат уточнени автобусните спирки. 

Следващото разглеждано маршрутно разписание е № 4„Казанлък – Павел баня” 

– бърза, целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 

15,00 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 14,15 ч. 

 Обединени са две от досега действащите маршрутни разписания, а именно: 
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МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ 

Казанлък 15,00 и от АГ Павел баня 15,50 ч. Закрива се курса  Павел баня – Казанлък. 

Изпълнението от ежедневно става в делнични дни.  

и 

МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ 

Казанлък в 12,30 и от АГ Павел баня 14,30 ч. Закрива се курса  Казанлък - Павел баня. 

Променя се часът на тръгване от АГ Павел баня от 14,30 ч. става 14,15 ч. Изпълнението 

от ежедневно става в делнични дни. Включени са две нови спирки на територията на 

гр. Казанлък: „Абаята” и „Виенска сладкарница”. Предвидена е АС Долно Сахране, 

вместо АС Разклон Долно Сахране. Вместо АС Разклон Павел баня е изписано АС 

„Гердеме”. Включена е спирка по желание „Аптека” в гр. Павел баня. 

 По това направление е внесен за утвърждаване проект на МР№7 „Казанлък–

Скобелево” /през Долно Сахране/, което да се изпълнява в делнични дни, с час на 

тръгване от АГ Казанлък 14,15 ч. и от АС Скобелево м 14,50 ч. (общи спирки от 

Казанлък до Долно Сахране 16 км., което е повече от 30% от по-дългата линия 

„Казанлък – Павел баня” - 25 км.). Между часовете на тръгване от АГ Казанлък по 

двете разписания интервала е 45 минути, т. е. не е спазено изискването на Наредба №2. 

Но е обследван пътникопотока от АГ Казанлък в посока Павел баня в 15,00 ч.  

Внесен е за утвърждаване проект МР № 2 „Казанлък – Осетеново” /през Павел 

баня/ - ежедневно, целогодишно, с час на тръгване от АГ Казанлък 10,30 ч., от АС 

Осетеново 13,40 ч. и от АГ Павел баня в посока Казанлък в 14,30 ч. Между часовете на 

тръгване от АГ Павел баня интервала е 15 минути, т.е. не отговаря на изискванията на 

Наредба №2. Но е представен протокол за пътникапотока от Павел баня в 14,14 ч. в 

посока Казанлък.  

Предложено е за утвърждаване МР №5 „Казанлък – Павел баня” – бърза, 

целогодишна, ежедневна, с час на тръгване от АГ Казанлък 12,30 ч. АГ Павел баня 

13,30 ч. Интервала между часовете на тръгване от АГ Павел баня по двете разписания е 

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

бе пояснено има протокол за обследване на пътникопотока от Павел баня. 

Г-жа Иванова отбеляза, че по разглежданото разписание е необходимо 

единствено да се извърши замяна на началната спирка в Павел баня, като вместо 

„авторара“ бъде записано „автоспирка“. 
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Последва разглеждане на проект на МР №6-1 „Казанлък – Павел баня” – бърза, 

целогодишна, изпълнява се в делнични дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 17,40 ч., 

един курс. 

 Променя се досега действащо МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, 

целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък в 17,40 ч., един курс. 

Променя се изпълнението от ежедневно става в делнични дни. Включени  са две нови 

спирки на територията на гр. Казанлък – спирки от градската мрежа за слизане и 

качване на пътници, а именно „Абаята” и „Виенска сладкарница”. Предвидена е АС 

Долно Сахране, вместо АС Разклон Долно Сахране. Вместо АС Разклон Павел баня е 

изписано АС „Гердеме”. Включена е спирка по желание „Аптека” в гр. Павел баня. 

Представен протокол от обследване на пътникопотока в 17,40 ч. от АГ 

Казанлък. 

 По същото направление има действащо маршрутно разписание от квотата на 

Казанлък – „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - изпълнява се ежедневно, 

целогодишно, с час на тръгване от АГ Казанлък 17,00 ч. и от АС Осетеново 7,20 ч. 

Между часовете на тръгване от АГ Казанлък по двете разписания има интервал от 40 

минути, т. е. не е спазено изискването на Наредба №2.  

 По същото направление са внесени за утвърждаване още четири проекта на 

маршрутни разписания: 

МР №8 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - изпълнява се в делнични 

дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 16,45 ч., един курс. Между часовете на тръгване 

от АГ Казанлък има интервал от 55 минути.  

МР №9 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишно, 

ежедневно, с час на тръгване от АГ Казанлък 17,45 и от АС Скобелево 16,20ч. Между 

часовете на тръгване от АГ Казанлък интервала е 5 минути.  

МР №7 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ – целогодишно, ежедневно, с 

час на тръгване от АГ Казанлък 17,10 ч. Интервала между часовете на тръгване от АГ 

Казанлък е 30 минути. Не е спазено изискването на Наредба №2. 

МР № 9-1 „Казанлък – Осетеново”/през Павел баня/ - целогодишно, ежедневно, 

с час на тръгване от АГ Казанлък 18,10 ч. и от АС Осетеново 8,10ч. Между часовете на 

тръгване от АГ Казанлък интервала е 30 минути, не е спазено изискването на Наредба 

№ 2. Представени са протоколи за обследване на пътникопотока от АГ Казанлък в 

17,40 ч. в посока Павел баня и от АГ Казанлък в 18,10 ч. в посока Осетеново.  
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Предвид факта, че е обследван пътникопотока в 17,40 ч. от АГ Казанлък за това 

маршрутно разписание е необходимо единствено „Автогара Павел баня“ да се замени с 

„Автоспирка Павел баня“. 

Г-жа Иванова продължи със следващия проект на  МР №2 „Казанлък – Павел 

баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се ежедневно. Час на тръгване от АГ Казанлък 

7,30 ч., час на тръгване от АС Турия 15,40 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 15,45 ч. 

 Обединени са две от досега действащите маршрутни разписания, а именно:  

МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, ежедневна. Час на тръгване от АГ 

Казанлък 7,30 ч. и от АГ Павел баня в 9,40 ч. Предлага се удължаване на линията, като 

вместо до Павел баня е предвидено да се изпълнява до с. Турия. Отпада курса Павел 

баня – Казанлък. 

и 

МР „Казанлък – Турия” - целогодишна, изпълнява се ежедневно. Час на тръгване от АС 

Турия 14,50 ч. един курс. Променя се часът на тръгване от 14,50 ч. става 15,40 ч. В 

двата курса са включени две нови спирки на територията на гр. Казанлък – спирки от 

градската мрежа за слизане и качване на пътници, а именно „Абаята” и „Виенска 

сладкарница”. Вместо АС разклон Долно Сахране е предвидена АС Долно Сахране. 

Включена е АС Горно Сахране в курса Турия - Казанлък. Изписано е АС „Гердеме”, а 

не както до сега АС разклон Павел баня. 

 Обследван е пътникопотока в 7,30 ч. от Казанлък до Павел баня, тъй като 

действащото към момента разписание е до Павел баня. 

 Г-жа Хритова уточни, че желаят да се удължи курса, за да могат да се обслужват 

и пътниците от с. Турия, които не са много, но все пак не бива да се пренебрегват. 

Селото е планинско и на превозвача се излащат субсидии по Наредба №3 !!! 

 По същото направление са внесени  за утвърждаване пет проекта на маршрутни 

разписания, за които не е спазен 60 минутен интервал между часовете на тръгване от 

АГ Казанлък, спрямо разглежданото в момента разписание. Това са: 

МР №1 „Казанлък – Павел баня”  - бърза, целогодишна, в делнични дни, с час на 

тръгване от АГ Казанлък 7,00 ч. и от АГ Павел баня 6,25 ч. Интервала е 30 минути. 

МР №1 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ - целогодишно, в 

делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 6,50 ч. и от АС Скобелево 6,10 ч. 

Между часовете на тръгване от АГ Казанлък интервала е 40 минути. 
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МР №2 „Казанлък – Скобелево” /през Долно Сахране/ -целогодишно, 

ежедневно, с час на тръгване от АГ Казанлък 8,25 ч. и от АС Скобелево 7,30 ч. 

Интервала е 55 минути.  

МР №3 „Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - целогодишно, в делнични 

дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 8,20 ч. и от АС Осетеново 6,40 ч. За това 

маршрутно разписание е обследван пътникопотока по двата курса. Интервала между 

часовете на тръгване от АГ Казанлък е 50 минути. 

МР №1 „Казанлък – Осетеново” (общите спирки са от Казанлък до „Гердеме” – 

20 км., по дългата линия е „Казанлък – Осетеново” – 59 км., 30% =17,7 км.). Изпълнява 

се целогодишно в делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 6,40 ч., един курс. 

Интервала между часовете на тръгване от АГ Казанлък на двете маршрутни разписания 

е 50 минути. 

Председателят на комисията запозна членовете със следващото предложение: 

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

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

тръгване от АГ Павел баня 11,40 ч.  

Променя се действащото маршрутно разписание „Казанлък – Павел баня - 

Турия” – целогодишна, изпълнява се ежедневно, с час на тръгване от АГ Казанлък 

14,00 ч., час на тръгване от АС Турия 11,30 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 11,40 

ч., като промяната  e в спирките:  включени са две нови спирки на територията на гр. 

Казанлък – спирки от градската мрежа за слизане и качване на пътници, а именно 

„Абаята” и „Виенска сладкарница”. Вместо АС Разклон Павел баня е изписано АС 

„Гердеме”. Включена е спирка по желание „Аптека” в гр. Павел баня. Предвидена е АС 

Долно Сахране, а не както до сега  АС Разклон Долно Сахране. 

Представен е протокол от обследване на пътникопотока в 14,00 ч. на АГ 

Казанлък в посока Турия.  

Представен е за съгласуване проект на МР №7 „Казанлък – Скобелево” /през 

Долно Сахране/  - целогодишно, в делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 

14,15 ч. и от АС Скобелево 14,50 ч. Интервала между часовете на тръгване от АГ 

Казанлък е 15 минути. 

Представен е за съгласуване проект на МР №5 „Казанлък – Осетеново” /през 

Павел баня/ - целогодишно, в делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 13,15 ч. 

и от АС Осетеново 11,40 ч. Интервала между часовете на тръгване от АГ Казанлък на 
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двете разписания е 45 минути. Обследван е пътникопотока в 13,15 ч. от АГ Казанлък в 

посока Осетеново.  

Г-жа Паунова отбеляза, че ще бъдат представени списъци на учащите в 

казанлък, които ще докажат необходимостта от изпълнението на разглежданите 

маршрутни радписания.  

Г-жа Иванова продължи заседанието с разглеждане на МР №5 „Казанлък – 

Павел баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се в почивни дни. Час на тръгване от 

АГ Казанлък 17,10 ч., един курс. Предвидено е да обслужва пътуващите до Павел баня 

през почивните дни, тъй като за делнични дни има внесен проект за ново МР ”Казанлък 

– Осетеново (през Павел баня)” – изпълнява се в делнични дни,  с час на тръгване от 

АГ Казанлък 17,10 ч.  

Г-жа Христова поясни, че маршрутното разписание, с час на тръгване от АГ 

Казанлък в 17,10 ч. до Осетеново е само за делнични дни, а през почивните тъй като 

няма много пътуващи до с. Осетеново ще се изпълнява курс Казанлък – Павл баня, като 

часът е променен на 17,40 ч. за удобство на пътуващите. 

Тъй като разглежданото маршрутно разписание е ново е обследван 

пътникопотока на близките курсове по същото направление, а именно:  от АГ Казанлък 

в 14,00 ч. по курса „Казанлък – Павел баня – Турия”, в 15,00 ч. за курса „Казанлък – 

Павел баня”, в 15,30 ч. за курса „Казанлък – Осетеново”/през Павел баня/ и 17,40 ч. за 

курса „Казанлък – Павел баня”.   

Съществува действащо маршрутно разписание от квотата на Казанлък по линия 

„Казанлък – Осетеново” /през Павел баня/ - бърза, ежедневна, целогодишна, с час на 

тръгване от АГ Казанлък 17,00 ч. и от АС Осетеново 7,20 ч. Двете маршрутни 

разписания са в едно направление и между часовете на тръгване от АГ Казанлък 

интервала е 10 минути. 

Внесен е проект за утвърждаване на МР №9 „Казанлък – Скобелево”/през Долно 

Сахране”- целогодишна, ежедневна, с час на тръгване от АГ Казанлък 17,45 ч. и от АС 

Скобелево 16,20 ч. Между часовете на тръгване от АГ Казанлък интервала е 35 минути, 

което не отговаря на изискванията на Наредба №2. 

Г-жа Христова обясни, че ще обследват пътникопотока от АГ Казанлък в 

17,00ч., като по този начин ще докажат необходимостта, както от курса Казанлък – 

Осетеново в 17,10 ч., който ще се изпълнява в делнични дни, така и от курса Казанлък– 

Павел баня, който ще се изпълнява в почивни дни.  
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Г-жа Иванова продължи с разглеждане на проект на МР № 4 „Казанлък – Павел 

баня - Турия” – целогодишна, изпълнява се ежедневно. Час на тръгване от АГ Казанлък 

19,40 ч., час на тръгване от АС Турия 18,40 ч., час на тръгване от АГ Павел баня 

18,50ч. 

Променя се действащо МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, 

ежедневна. Час на тръгване от АГ Казанлък 19,30 ч., един курс. Променя се часът на 

тръгване от 19,30 ч. става 19,40 ч. Промяната се налага, за да се осигури връзка на 

пристигащите в 19,30 ч. пътници от Стара Загора, които продължават към на 

населените места от Община Павел баня. 

Включен е нов курс Турия – Казанлък, с час на тръгване от АС Турия в 18,40 ч. 

Новият курс е необходим, за да могат работещите в Павел баня, жители на Казанлък да 

се приберат след приключване на работния ден. 

В двата курса са включени две спирки на територията на гр. Казанлък: „Абаята” 

и „Виенска сладкарница”. Вместо АС Разклон Павел баня е изписано АС „Гердеме”. 

Включена е спирка по желание „Аптека” в гр. Павел баня. Предвидена е АС Долно 

Сахране, а не както до сега  АС Разклон Долно Сахране. 

По същото направление има действащо маршрутно разписание от квотата на 

община Павел баня: „Казанлък – Павел баня” /през Горно Сахране/ - бърза, ежедневна, 

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

Интервала между часовете на тръгване от АГ Казанлък по двете разписания е 50 

минути. 

Предложен е за утвърждаване проект на МР № 10 Казанлък – Скобелево” /през 

Долно Сахране/ - целогодишна, ежедневна, с час на тръгване от АГ Казанлък 19,40 ч. 

Т.е. двете линии по едно направление тръгват от АГ Казанлък в един и същ час. 

Г-жа Иванова изтъкна необходимостта от предприемане на необходимите 

действия съобразно дадените в Наредба №2 възможности, за да се избегнат 

конфликтите. 

 Г-жа Иванова пристъпи към представяне на допълнително внесения проект на 

МР № 5 „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се ежедневно. Час 

на тръгване от АГ Казанлък 12,30 ч. и от АГ Павел баня 13,30 ч.  

Обединени са две от досега действащите маршрутни разписания, а именно: 

МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, ежедневна, целогодишна. Час на тръгване от АГ 

Казанлък 12,30 ч. и от АГ Павел баня 14,30 ч. Закрива се курса Павел баня – Казанлък. 

и 
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МР „Казанлък – Павел баня” – бърза, ежедневна, целогодишна. Час на тръгване от АГ 

Павел баня 13,30 ч., един курс.  

  В двата курса са включени две нови спирки на територията на гр. Казанлък: 

„Абаята” и „Виенска сладкарница”. Предвидена е АС Долно Сахране, вместо АС 

Разклон Долно Сахране.  Вместо АС Разклон Павел баня е изписано АС „Гердеме”. 

Включена е спирка по желание „Аптека” в гр. Павел баня. 

 По същото направление е внесен за утвърждаване проект на маршрутно 

разписание №4 „Казанлък – Павел баня” – бърза, целогодишна, изпълнява се в 

делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 15,00 ч. и от АГ Павел баня 14,15 ч. 

Обследван е пътникопотока от АГ Павел баня в 14,14 ч. Между часовете на тръгване от 

АГ Павел баня по двете маршрутни разписани интервала е 45 минути. 

По същото направление е внесен проект на МР №4 „Казанлък – Скобелево” 

/през Долно Сахране/ - сезонно от 15.09 до 30.06 за съответната година, като се 

изпълнява само в учебни дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 12,35 ч. и от АС 

Скобелево 11,30 ч. Между часовете на тръгване от АГ Казанлък интервала е 5 минути. 

По същото направление е внесен за утвърждаване още един проект на МР №4 

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

дни. Час на тръгване от АГ Казанлък 12,00 ч. и от АС Осетеново 16,20 ч. Обследван е 

пътникопотока в 12,00 ч. от АГ Казанлък в посока Осетеново. Между часовете на 

тръгване от АГ Казанлък по двете маршрутни разписания интервала е 30 минути.  

По същото направление е внесен още проект на МР №5 „Казанлък – Остеново” 

/през Павел баня/ - целогодишно, в делнични дни, с час на тръгване от АГ Казанлък 

13,15 ч. и от АС Осетеново 11,40 ч., час на тръгване от АГ Павел баня, в посока 

Казанлък 12,38 ч. Обследван е пътникопотока в 13,15 ч. от АГ Казанлък в посока 

Осетеново. Интервала между часовете на тръгване от АГ Казанлък по двете разписания 

е 45 минути и от АГ Павел баня в посока Казанлък е 8 минути. 

Необходимо е да бъде обследван пътникопотока в 12,30 ч. от АГ Казанлък. 

След подробно разглеждане и обсъждане на всеки от внесените проекти, се 

конкретизираха мерките, които следва да бъдат предприети. Представителите на 

община Павел баня, заявиха, че ще извършат необходимото в най-кратък срок и ще 

депозират коригираните проекти в Областна администрация, за да може да се свика 

следващо заседание.  

Г-жа Иванова благодари на присъстващите и закри заседанието в 12.10 часа. 

 




