
ПРОТОКОЛ  

от проведено на 9 август 2019 г., 10:00 часа, заседание на Областната транспортна 

комисия Ямбол 

 Днес, 9 август 2019 г. от 10.00 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. Георги Чалъков – заместник-кмет на община Тунджа 

2. Иван Иванов – заместник-кмет на община Стралджа 

3. Жельо Желев – главен експерт в община Болярово   

4. Дикран Бохосян – директор  на Областен отдел „Автомобилна администрация“  Ямбол 

5. Диана Гроздева – представител на Областно пътно управление Ямбол 

6. Красимир Биков – представител на Районна „Железопътна инспекция“ Пловдив 

 

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

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

– 09.08.2019 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 маршрутните 

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

община Стралджа.  

Г-н Дичев  предостави  думата на г-н Иванов – заместник-кмет на община Стралджа да 

запознае присъстващите с мотивите, довели до необходимостта за промяна на 

маршрутните разписания.  

Г-н Иванов уточни, че промените се налагат, на база изчистени спорови елементи 

възникнали на предната комисия за маршрутните разписания от Областната транспортна 

схема и в сега представения вариант,  разписанията са най-удачни за пътуващите.  

Г-н Дичев предложи да се гласува за представените в този вид съгласувани маршрутни 

разписания от квотата на община Стралджа. 

 

     Всички присъстващи гласуваха „ЗА“. 

Г-н Дичев попита присъстващите за други въпроси. 



Г-н Чалъков – заместник-кмет на община Тунджа имаше въпрос относно маршрутни 

разписания от квотата на община Тунджа внесени в община Ямбол за съгласуване, тъй 

като все още нямат никакъв отговор.  

Г-н Дичев отговори, че е провел разговор с представител на община Ямбол, който е 

заявил участието си в днешната комисия, но по неизвестни причини в момента отсъства. 

В максимално кратък срок, след като бъдат съгласувани разписанията от страна на 

община Ямбол, и се представят в Областна администрация Ямбол ще бъдат внесени за 

разглеждане в комисия. 

 Г-н Иванов – заместник-кмет на община Стралджа благодари на всички присъстващи 

за отделеното време. 

   

 

След явно гласуване, комисията  

 

 

 

РЕШИ: 

 

ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА 17 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 

 


