
ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ ЯМБОЛ 

Областна администрация Ямбол  

 

ПРОТОКОЛ  

 

Днес, 14 декември 2021 г. от 10.30 ч. се проведе онлайн заседание на Областната 

транспортна комисия – Ямбол. 

На заседанието присъстваха:  

Председател: инж. Светослав Стоев – Заместник областен управител  

Секретар: Ивелина Новакова – Главен специалист, дирекция „ АКРРДС “  

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Васил Александров – заместник – кмет на община Ямбол /представител/ 

2. Пепа Кючукова – заместник - кмет на община Елхово 

3. Стефан Стефанов – упълномощен представител на Атанас Киров – кмет на община 

Стралджа 

4. Татяна Стоева  – заместник - кмет на Община „Тунджа“    

5. Дикран Бохосян–  Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация”  

гр.Ямбол 

6. инж. Мариета Сивкова -  директор на Областно пътно управление Ямбол,  

7. Цветан Минчев – началник отдел Районна железопътна инспекция - Пловдив   

 

 В онлайн заседанието не се включика:  

 

1.Стоянка Стойкова  – Регионален представител на Националния съюз на превозвачите 

за област Ямбол. 

2. Жельо Желев – старши експерт в отдел УС и ТУ в община Болярово 

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

превозвачи в България“   

 

 В телефонен разговор г-жа Стойкова заяви, че има технически проблем и не 

успява да се присъедини към онлайн срещата, няма възражения по предложението и ще 

изпрати писмено становище по точка 1 от дневния ред.  

Г-н Стоев – Председателят на комисията установи, че е налице кворум за провеждане на 

заседанието, откри заседанието и запозна присъстващите с предварително изпратения 

дневен ред:  

 

Точка 1. Предложение от Кмета на община Елхово за промяна в маршрутно разписание 

№ 28301 на автобусна линия Бургас - Елхово, от квотата на община Елхово, част от 

Републиканската транспортна схема.  

Г-н Стоев предостави думата на г – жа Пепа Кючукова – заместник – кмет в община 

Елхово да запознае присъстващите с мотивите, довели до необходимостта от промяна на 

маршрутно разписание на автобусна линия Бургас – Елхово.  

Г-жа Кючукова представи основните мотиви за внасяне на предложението. Промяната 

е инициирана от самия превозвач, тъй като той има пряко наблюдение върху проблема 



на пътуващите от град Бургас /с час на тръгване 16:00ч/ и пристигащи в 17:30 часа на 

автогара Елхово. В този час, 17:30ч, тръгват по разписание и последните автобуси 

свързващи останалите населени места в община Елхово и по този начин не се 

осъществява удобна връзка за пътуващите. 

Основната идея на тази промяна е да се даде възможност за връзка на пътуващите от град 

Бургас, пристигащи в град Елхово, до останалите населени места от териториалния 

обхват на община Елхово. 

Предложението е за промяна, изразяваща се в часът на тръгване от автогара Бургас в 

16:00 часа, да се промени на 14:00 часа. 

Г-жа Кючукова уточни, че в процеса на съгласуване е имало една забележка  - 

изчистване на спирка Средец от маршрутното разписание, като това е коригирано и 

отразено, след което община Елхово е получила съгласуване от страна на община Бургас 

и община Средец. Други забележки не е имало. 

Г-н Стоев благодари и даде възможност на членовете да задават въпроси или да вземат 

отношение. 

Г-жа Сивкова отбеляза, че е разгледала материалите, налични в Областна 

администрация Ямбол и няма възражения по предложението. 

Представителят на община „Тунджа“ също се включи, като посочи, че нямат възражения 

по направеното предложение. 

Община Стралджа също няма възражения. 

 

След гласуване, комисията  

 

РЕШИ: 

 

ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ СЪГЛАСУВА ПРОМЯНА НА 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 28301 ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ БУРГАС – 

ЕЛХОВО С НАЧАЛЕН ЧАС 14.00 ЧАСА ОТ БУРГАС АГ „ЗАПАД“, 

РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА 

ЕЛХОВО  

 

По точка 2 Други от дневния ред не постъпиха предложения и  

поради изчерпване на дневния ред г-н Стоев благодари на присъстващите и закри 

заседанието.   

 

 

Инж. Светослав Стоев      (П) 

Председател на Областна транспортна комисия  

и заместник областен управител на област Ямбол 

 

 

Ивелина Новакова            (П) 

секретар  

на Областна транспортна комисия 

 

14.12.2021г. 


