
ПРОТОКОЛ  

от проведено на 2 октомври 2018 г., 13:30 часа, заседание на Областната 
транспортна комисия Ямбол 

 Днес, 2 октомври 2018 г. от 13.30 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. Кънчо Кънев – младши експерт в община Ямбол 
2. Георги Чалъков – заместник-кмет на община „Тунджа“ 
3. Пепа Кючукова – заместник-кмет на община Елхово 
4. Гроздан Иванов – заместник-кмет на община Стралджа 
5. Жельо Желев – главен експерт в община Болярово   
6. Андон Турлаков – представител на Областен отдел „Автомобилна администрация”  
Ямбол 
7. Диляна Ставрева – представител на Областно пътно управление Ямбол 
8. Стоянка Стойкова – в качеството й на председател на Регионална организация на 
Националния съюз на превозвачите гр. Ямбол 
9. Красимир Биков – представител на Районна „Железопътна инспекция“ Пловдив 
 
 
От заседанието отсъстваха:  
 
Соня Стаматова – регионален представител на Национална транспортна камара 
Пловдив 
 
 След регистрацията на членовете се установи, че е налице кворум за провеждане 
на заседанието (прил. Присъствен списък от заседание на Областна транспортна 
комисия – 02.10.2018 г.). 
 
Г-н Дичев откри заседанието на комисията и запозна присъстващите с предварително 
изпратения дневен ред:  
Точка 1. Предложение от Кмета на община Болярово за промяна в маршрутните 
разписания по автобусни линии част от Областната транспортна схема от квотата на 
община Болярово.  
Г- н Дичев  предостави  думата на г-н Желев - главен експерт в община Болярово да 
запознае присъстващите с мотивите, довели до необходимостта за промяна на 
маршрутните разписания. Той уточни, че промените се налагат, тъй като е настъпила 
промяна в пътникопотока. Община Болярово е гранична, планинска полупланинска 
община, населението е доста намалено, срещат трудности с превозването на учениците 
и децата от детските градини, тъй като разстоянията са големи, и затова са 
наложителни тези промени в маршрутните разписания. Това, което предлагаме на 



комисията е да се разгледат 6 броя актуални маршрутни разписания , и да отпаднат 17 
стари маршрутни разписания.  
Г-н Дичев се извини, че прекъсва г-н Желев, и  попита дали е изследван 
пътникопотока, и налице ли са необходимите документи за това.  
Г-н Желев отговори, че е изследван, и помоли членовете на комисията да приемат 
промените, тъй като имат срок до 20 октомври 2018 г. да се изпратят документите, за да 
се отпуснат необходимите субсидии на община Болярово. 
Г-н Дичев попита присъстващите за други въпроси към г-н Желев. 
Г-жа Стойкова в качеството си на председател на Националния съюз на превозвачите 
за област Ямбол попита г-н Желев след като са направили проучване за 
пътникопотока, дали имат съставен протокол за установеното, и дали е представен в 
Областна администрация съгласно изискванията на Наредба 2. 
Г-н Желев отговори, че ще го представи в най-кратък срок 
 
Други коментари не бяха направени и Председателят подложи на гласуване вземане на 
решение за съгласуване на маршрутните разписания по автобусните линии Ямбол - 
Ружица - Болярово, Болярово–Ямбол, Ямбол–Стефан Караджово, Елхово-Стефан 
– Караджово – Болярово, Елхово - Болярово, Елхово – Стефан Караджово - 
Болярово част от Областната транспортна схема от квотата на община Болярово.  
   
След явно гласуване, комисията  
 

РЕШИ: 
 
ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 
ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ОТПАДАНЕ НА 17 МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ И 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА 6 БРОЯ НОВИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ПО 
АВТОБУСНИ ЛИНИИ ЗА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ОТ ОБЛАСТНА 
ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО 
 
 
 
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 
 
 
 


