
 1 

                           КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
 

              ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                 СТАРА ЗАГОРА 
 

      ПРОТОКОЛ № 1 / 06. 01. 2015 г. 
 

 

На 06.01.2015 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. Кунчо Танев – Гл. инспектор РЖИ Пловдив; 

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

6. Илия Златев – Директор на ОПУ Стара Загора; 

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

 ООД 

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

9. Бояна Делева – Представител на Община Стара Загора; 

10. Милена Паунова – Зам. кмет на Общна Павел баня; 

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

и секретар на комисията; 

12. Лиляна Тодорова – представител на Община Казанлък; 

13. Цанка Христова – служител в Община Павел баня; 

14. Диана Димова – представител на Община Стара Загора. 

 

На заседанието присъстваха 10 от 11 поканени членове на Областната комисия по 

автомобилен транспорт при Област Стара Загора.  
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 Г-н Манев откри заседанието, като се представи и помоли всеки от 

присъстващите да направят същото.  

 Премина се към разглеждане дневния ред. Г-н Манев даде думата на г-жа 

Генчева – секретар на Областната комисия по автомобилен транспорт да запознае 

присъстващите с внесените за разглеждане искания от Община Стара Загора. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

І. ПРОМЯНА В ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА 

1.ВНОСИТЕЛ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  

 

Община Стара Загора с вх. № РР-37/17.12.2014 г. внася предложения за промяна в 

следните маршрутни разписания: 

1.1. Проект на МР „Стара Загора - Боздуганово” – бърза, целогодишна, изпълнява се от 

понеделник до петък в работни дни. Начален час на тръгване от АГ Стара Загора 16:25 

ч. и от АС Боздуганово 17:05 ч.  

 Проектът е за промяна на действащо разписание, като началните часове на 

тръгване от АГ Стара Загора и АС Боздуганово не се променят. Променя се периода на 

изпълнение от ежедневно става от понеделник до петък в работни дни.  

 Г-жа Димова – представител на Община Стара Загора разясни, че промените се 

направени във връзка с получена справка от Областна администрация Стара Загора, 

извършена на основание чл. 16, ал. 6 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. Целта на предлаганата промяна е привеждане на разглежданото 

разписание в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 4 от същата Наредба. Тя 

допълни, че при утвърждаване на промяната обезпечаването през почивните дни на  

това направление ще се извършва от линиите „Стара Загора – Трънково” и „Стара 

Загора – Свободен”. 

 Г-н Манев даде думата за други мнения. Такива не бяха изказани и се премина 

към гласуване: 

Общо гласували: 10 гласа 

„ЗА” 10 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 
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Решение №1/06.01.2015 г. 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР „Стара 

Загора - Боздуганово” – бърза, целогодишна, изпълнява се от понеделник до петък в 

работни дни. Начален час на тръгване от АГ Стара Загора 16:25 ч. и от АС Боздуганово 

17:05 ч.  

 Пристъпи се към разглеждане на следващото предложение: 

1.2. Проект на МР „Стара Загора - Винарово” – бърза, целогодишна, изпълнява се в 

понеделник, вторник и четвъртък. Начален час на тръгване от АГ Стара Загора 18:00 ч. 

и от АС Винарово 19:03 ч.  

 Проектът е за промяна на действащо разписание, като  началните часове на 

тръгване от АГ Стара Загора и от АС Винарово се запазват. Промяната е в периода на 

изпълнение, като вместо от понеделник до петък става  понеделник, вторник и 

четвъртък. 

Г-жа Димова заяви, че мотивите за това предложение са същите като по 

предходната точка. В допълнение посочи, че Община Стара Загора е единствен 

възложител на превозите по тези линии. Разясни, че в сряда и петък населените маста 

по тази линия ще се обслужват от курсовете по автобусни линии „Стара Загора – 

Могилово” и „Стара Загора – Стоян Заимово”, които са със същите часове на тръгване 

от АГ Стара Загора и съответно от населените места. 

Тъй като нямаше други желаещи да изкажат мнение се пристъпи към гласуване 

на предложението: 

Общо гласували: 10 гласа 

„ЗА” 10 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

Решение №2/06.01.2015 г. 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР „Стара 

Загора - Винарово” – бърза, целогодишна, изпълнява се в понеделник, вторник и 

четвъртък. Начален час на тръгване от АГ Стара Загора 18:00 ч. и от АС Винарово 

19:03 ч.  

Премина се към разглеждане на следващото предложение:  

1.3.Проект на МР „Стара Загора - Могилово” – бърза, целогодишна, изпълнява се в 

сряда. Начален час на тръгване от АГ Стара Загора 18:00 ч. и от АС Могилово 19:10 ч.  
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 Проектът е за промяна на действащо разписание, като  началните часове на 

тръгване от АГ Стара Загора и от АС Могилово се запазват. Намалява се периода на 

изпълнение, като вместо в сряда и петък става  само в сряда. 

Г-жа Димова обясни, че аргументите са същите като за предходните две 

предложения. Транспортното обслужване на населението по тази линия в петък ще се 

извършва от разписание по линията „Стара Загора – Стоян Заимово” с час на тръгване 

от АГ Стара Загора в 18:00 ч. 

След направените разяснения се пристъпи към гласуване на предложението:  

Общо гласували: 10 гласа 

„ЗА” 10 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

Решение №3/06.01.2015 г. 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР „Стара 

Загора - Могилово” – бърза, целогодишна, изпълнява се в сряда. Начален час на 

тръгване от АГ Стара Загора 18:00 ч. и от АС Могилово 19:10 ч. 

Г-жа Генчева запозна присъстващите със следващото предложение за промяна, 

внесено от Община Стара Загора: 

1.4. Проект на МР „Стара Загора - Трънково” – бърза, целогодишна, изпълнява се от 

понеделник до четвъртък. Начален час на тръгване от АГ Стара Загора 17:55 ч. и от АС 

Трънково 18:59 ч.  

 Проектът е за промяна на действащо разписание, като  началните часове на 

тръгване от АГ Стара Загора и от АС Трънково се запазват. Промяната е в периода на 

изпълнение, като вместо от понеделник до петък става  понеделник до четвъртък. 

 Г-жа Димова обясни, че в петък в същия час 17:55 ч. има курс от Стара Загора 

до Свободен, който се движи по същия маршрут, като линията е по – дълга.  

 Пристъпи се към гласуване на това предложение: 

Общо гласували: 10 гласа 

„ЗА” 10 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

Решение №4 /06.01.2015 г. 
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Предвид гореизложеното, комисията предлага да се утвърди проекта на МР „Стара 

Загора - Трънково” – бърза, целогодишна, изпълнява се от понеделник до четвъртък. 

Начален час на тръгване от АГ Стара Загора 17:55 ч. и от АС Трънково 18:59 ч.  

 

 Пристъпи се към разглеждане на последното внесено от Община Стара Загора 

предложение:  

1.5. Предложение за закриване на действащо маршрутно разписание „Стара Загора – 

Гълъбово” – бърза, целогодишна, изпълнява се в събота и неделя. Час на тръгване от 

АГ Стара Загора в 8:30 ч. и от АГ Гълъбово в 16:00 ч. Маршрутното разписание е от 

областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.  

 Г-жа Делева – представител на Община Стара Загора обясни, че разписанието не 

се изпълнява от дълго време, няма пътникопоток и не е в интерес на превозвача, тъй 

като първия курс е в 8:30 ч. и превозното средство трябва да стои до 16:00 ч. в 

Гълъбово без да се използва в този интервал.  

 Г-н Манев попита има ли други възможности за предвижване по тази линия.  

 Г-жа Димова обясни, че по линията Стара Загора – Гълъбово има множество 

действащи разписания и закриването на разглежданото в момента не би 

възпрепятствало  предвижването на населението. 

 След направените разяснения г-н Манев прикани присъстващите към гласуване 

на това предложение:  

Общо гласували: 10 гласа 

„ЗА” 10 гласа 

„ПРОТИВ” 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

Решение №5/06.01.2015 г. 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да се закрие действащото МР „Стара 

Загора – Гълъбово” – бърза, целогодишна, изпълнява се в събота и неделя. Час на 

тръгване от АГ Стара Загора в 8:30 ч. и от АГ Гълъбово в 16:00 ч. 

 

Г-н Манев помоли г-жа Генчева да предостави на присъстващите копие от 

писмо с вх. № РР-2/05.01.2015 г., представляващо Уведомление от „Автобусни превози 

Павел баня” ООД, което касае предложенията внесени от Община Павел баня.  

Той разясни, че въпросното писмо съдържа множество твърдения, по отношение 

на които, той няма достатъчно информация, тъй като същото е внесено в 
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„Деловодството” на Областна администрация Стара Загора в края на работния ден, 

предшестващ настоящото заседание. Предвид скорошното му встъпване в длъжност и 

желанието да взема информирани и коректни решения е необходимо време да се 

запознае детайлно с твърденията. Поради изтъкнатите причини Председателят на 

комисията по автомобилен транспорт при Областна администрация Стара Загора 

поиска отлагане на разглеждането на предложенията, внесени от Община Павел баня за 

следващо заседание.  

Г-н Манев предостави възможност на присъстващи, ако не са съгласни с 

предложението му да изложат доводите си.  

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

депозирано от „Автобусни превози Павел баня” ООД няма нищо общо, с внесените за 

разглеждане от Община Павел баня предложения. Мотивът й да настоява за 

разглеждане на предложенията на настоящото заседание е, че населението на общината 

страда от това, че превозвача „Автобусни превози” десет години е возил без утвърдени 

маршрутни разписания. Към момента извършването на автобусните превози е 

възложено на друг превозвач, които спазва утвърдените маршрутни разписания, но 

населението е свикнало с часовете, по които са се движили автобусите на предния 

превозвач. 

Г-н Манев заяви, че това е още един довод в полза на исканото от него отлагане, 

тъй като той не е запознат с изложените от г-жа Паунова твърдения. Председателят на 

комисията отново изиска и помоли комисията за отлагане на заседанието, за да може 

детайлно да разгледа и проучи твърденията, както самият той, така и всички членове на 

комисията. Целта е да се вземат информирани и обективни решения. Г-н Манев уточни, 

че отлагането на заседанието няма да бъде с повече от десет дни. 

След проведеният дебат г-н Манев прикани присъстващите към гласуване на 

предложението за отлагане разглеждането на исканията, внесени от Община Павел 

баня: 

Общо гласували: 10 гласа 

„ЗА” 9 гласа 

„ПРОТИВ” 1 глас 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 гласа 

Решение №6/06.01.2015 г. 

Предвид гореизложеното, комисията предлага внесените предложения от 

Община Павел баня да бъдат разгледани на следващото заседание.   




