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ПРОТОКОЛ  

 

На 18 април, 2019 година,  в Областна администрация Ямбол, се проведе 
заседание на Областната транспортна комисия. На заседанието се явиха 6 от 11 
членове, определени със Заповед № РД-01-00032/05.02.2019 г. и поканени за участие в 
заседанието. Налице бе необходимият брой присъстващи за откриване на редовно 
заседание.  

Заседанието откри и ръководи Димитър Иванов, областен управител на 
област Ямбол.  

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на маршрутни разписания от Областната транспортна схема. 
2. Разни.  

Г-н Иванов – областен управител приветства всички с добре дошли, и откри 
заседанието, като поясни, че по-скоро би го нарекъл работна среща, на която е 
необходимо да се уточнят отношенията между общините, относно съгласуването на 
маршрутните разписания, за да бъдат внесени за утвърждаване, и да се подготвят 
необходимите документи за спешна мярка, договори между превозвачите и общините, 
за да не бъде лишено  населението на територията на област Ямбол от междуселищен 
транспорт.  

Г-н Чалъков – зам. кмет на община Тунджа, предаде на Кънчо Кънев – 
представител на община Ямбол, коригираните и съгласувани от кмета на община 
Тунджа маршрутни разписания. По искане на община Ямбол е извършена корекция на 
маршрутните разписания, по които община Тунджа ще бъде възложител. Тъй като 
технически времето е доста недостатъчно, той призова колкото е възможно по-скоро да 
се съгласуват разписанията от кмета на община Ямбол, за да се утвърдят на следващата 
транспортна комисия, и да се продължи с процедурата по спешната мярка. Желанието 
ни е да се извършат всички необходими процедури, за да имаме време да се договорим 
и с превозвачите.  

Г-н Иванов – зам. кмет на община Стралджа подкрепи изказването на г-н 
Чалъков, и подчерта, че доста се е проточило във времето това съгласуване на 
разписанията, което се явява като пречка за по нататъшни действия касаещи 
възлагането на превози.  

Г-н Иванов – областен управител каза, че в момента сме на етап „ще има, или 
няма да има транспорт?“ Наближават няколко почивни дни, времето е доста кратко, 
затова, веднага след като маршрутните разписания бъдат внесени съгласувани от 
общините, ще бъдат утвърдени на следващата транспортна комисия, и ще се издаде 
спешна мярка. Изискванията по наредбата трябва да се спазват.  

От община Ямбол представиха становище, към община Стралджа и община 
Тунджа, че е необходима корекция на някои несъществуващи спирки по маршрутите от 



разписанията, след извършване на която, те веднага ще се съгласуват. Всички 
изменения от страна на община Тунджа са направени. Препоръката е да се извършат 
необходимите корекции и от страна на община Стралджа, за да бъдат съгласувани. 

Г-н Иванов  – зам. кмет на община Стралджа, тези корекции не са извършени и 
ние знаем за тях, тъй като технически времето е недостатъчно. Не е проблем тези 
корекции да се извършат по детайлно на следващ етап на който ще се внесат в 
транспортната комисия за изменение.  

Г-н Чалъков - зам. кмет на община Тунджа, подкрепи изказването на г-н 
Иванов от община Стралджа, и подчерта, че до този момент се е извършвал транспорт 
по тези разписания, без да са коригирани, и затова е по-важно  да се спази срока на 
всички процедури, за да може общината да бъде възложител, населението да има с 
какво да пътува, а след това по-детайлно ще се работи върху разписанията. 

Г-н Иванов - областен управител даде думата на г-н Бохосян – директор на 
областен отдел „Автомобилна администрация“ Ямбол.  

Г-н Бохосян – вметна, че при движението на автобуси в населеното място в 
община Ямбол, право на кмета на съответната община е да определи както маршрута на 
движение така и спирките, които се използват.  

Г-н Иванов - областен управител уточни, че до момента възложител е била 
община Ямбол, но тъй като от сега нататък възложители ще бъдат  общините Тунджа и 
Стралджа, необходимо ли е сключването на договор с автогарата, която е на 
територията на община Ямбол. 

Г-н Бохосян отговори, че договор с автогарата сключват превозвачите, а не 
възложителите.  

Г-н Иванов - областен управител зададе въпрос на г-н Бохосян относно 
проблемите за извозването на пътници с малки микробуси, които не разполагат с 
достатъчно места. 

Г-н Бохосян отговори, че това е договорка, условие на общината възложител 
към превозвача. 

Г-н Чалъков увери, че като настъпи момента за сключване на договори с 
превозвачите ще бъде включено като условие в договора, което да се спазва.  

Г-н Господинов – представител на СНЦ Национално сдружение на автобусните 
превозвачи за област Ямбол каза, че линиите трябва да се преразгледат, населението не 
трябва да остава без транспорт, и затова се надява, че всичко между общините ще се 
разреши документално и със срещи, разговори и съвместни усилия ще се извършват 
необходимите превози. 

След изчерпване на дневния ред г-н Иванов насрочи дата за следващо заседание 
– 23.04.2019 г. /вторник/, от 10.00 ч., на което да се утвърдят съгласуваните 
маршрутни разписания от Областната транспортна схема, след което да се пристъпи 
към искането за спешна мярка.  Той благодари на всички присъстващи и закри 
заседанието. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Димитър Иванов (П) 
Областен управител на област Ямбол 
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