
ПРОТОКОЛ  

от проведено на 05 март 2020 г., 10:30 часа, заседание на Областната транспортна 

комисия Ямбол 

 Днес, 05 март 2020 г. от 10.30 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе 

заседание на Областната транспортна комисия Ямбол. 

На заседанието присъстваха:  

Председател: Волен Дичев – Заместник областен управител  

Секретар: Цветелина Калчева – Главен специалист, дирекция АКРРДС 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Веска Михайлова Вукарска – упълномощен представител на община Стралджа 

2. Михаил Керемидчиев – заместник-кмет на община Ямбол 

3. Жельо Желев – главен експерт в община Болярово   

4. Георги Чалъков - заместник-кмет на община Тунджа 

5. Светлана Иванова – упълномощен представител на Областно пътно управление Ямбол 

 

След регистрацията на членовете се установи, че е налице кворум за провеждане 

на заседанието (прил. Присъствен списък от заседание на Областна транспортна комисия 

– 05.03.2020 г.). 

 

Г-н Дичев откри заседанието на комисията и запозна присъстващите с предварително 

изпратения дневен ред:  

 

Точка 1. Предложение от Кмета на община Стралджа за промяна в 11 бр. маршрутни 

разписания по автобусни линии част от Областната транспортна схема от квотата на 

община Стралджа.  

 

Г-н Дичев даде думата на г-жа Вукарска да запознае присъстващите с промените 

въведени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема, квотата на 

община Стралджа.  

Г-жа Вукарска представи пред членовете на комисията маршрутните разписания и 

поясни, че единствените изменения в маршрутните разписания са часовете на тръгване, 

което е наложено по желание на гражданите. В 2 бр. от маршрутните разписания са 

обединени курсовете на тръгване и връщане, драстични промени не са наложени, няма 

премахване или добавяне на спирки. 

 

След уточненията по въведените промени в разписанията, не постъпиха други въпроси.  

 

С шест гласа „ЗА“ комисията  

 



 

 

 

РЕШИ: 

 

ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА 11 МАРШРУТНИ 

РАЗПИСАНИЯ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА 

СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дичев благодари на присъстващите и закри 

заседанието.   

 

 

 

 

 

 

ВОЛЕН ДИЧЕВ (П) 

Заместник областен управител  и 

Председател на Областната транспортна комисия 

 

 

 

 

Изготвил: (П) 

 

Цветелина Калчева 

Главен специалист, дирекция АКРРДС  

Областна администрация Ямбол 

 

 

 


