
ПРОТОКОЛ  

от проведено на 29 август 2019 г., 10:00 часа, заседание на Областната транспортна 

комисия Ямбол 

 Днес, 29 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. Стоянка Стойкова – представител на Национален съюз на превозвачите 

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 

7. Татяна Стоева – представител на община Тунджа 

8. Пепа Кючукова – заместник-кмет на община Елхово 

9. Иван Господинов – представител на СНЦ „Национално сдружение на автобусните 

превозвачи в България“  

 

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

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

– 29.08.2019 г.). 

 

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

изпратения дневен ред:  

 

Точка 1. Предложение от Кмета на община Тунджа за промяна в 74 бр. маршрутни 

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

община Тунджа.  

 

Г-н Дичев уточни, че единствените изменения в маршрутните разписания са 

въвеждането на спирки по желание които да удовлетворят нуждите на гражданите.  

След краткото уточнение по изменението на маршрутните разписания, не постъпиха 

други въпроси и призова присъстващите да гласуват. 

 

С десет гласа „ЗА“ комисията  

 

 



РЕШИ: 

 

ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 

ОБЩИНА ТУНДЖА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА 74 МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ 

ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ 

КВОТАТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА 

 

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 

 

 


