
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

ПРОТОКОЛ № 40/15.04.2021 г.  

за неприсъствено приемане на решения от членовете на Постоянната 

комисия по транспорт  

 

В деловодството на Областна администрация – Търговище постъпи писмо от 

кмета на община Опака, наш вх. № ОКД-07-1-17/11.03.2021 г., и писмо от кмета на 

община Попово, наш вх. № ОКД-07-1-33/29.03.2021 г., с предложения за: 

 Закриване на автобусна линия Голямо Градище – Попово – Опака, част от 

Областната транспортна схема, квота на Община Опака, във връзка с това, че 

същата не се изпълнява от няколко години поради липса на пътникопоток.  

 Закриване на маршрутни разписания с № 2.1.1 и 2.1.2 на автобусна линия 

Попово – Голямо Градище и маршрутно разписание с № 2.2.1 на автобусна 

линия Попово – Люблен, част от Областната транспортна схема, квота на 

Община Попово, поради отпаднала необходимост от изпълнението им. Съгласно 

представена от Община Попово справка маршрутните разписания не се 

изпълняват от 01.04.2019 г. 

В изпълнение на чл. 5 и 6 от Правилника за дейността на Постоянната комисия 

по транспорт, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси до членовете на комисията са изпратени писма с изх. 

№ ОКД-07-1-20/17.03.2021 г. и ОКД-07-1-34/30.03.2021 г., съдържащи проекти на 

решения, които да бъдат приети неприсъствено. В поставените срокове до 01 април 

2021 г. (по писмо изх. № ОКД-07-1-20/17.03.2021 г.) и 12 април 2021 г. (по писмо 

изх. № ОКД-07-1-34/30.03.2021 г.) са постъпили съответно 16 и 15 бр. положителни 

писмени становища, изразяващи подкрепа, и нито едно възражение. Съгласно чл. 14 

от Правилника за дейността на Постоянната комисия по транспорт предложените 

проекти за решения се одобряват и за приети се считат следните 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

Във връзка с прилагането на чл. 11 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията 

и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси Постоянната комисия по транспорт приема 

предложението на кмета на община Опака за закриване на автобусна линия Голямо 

Градище – Попово – Опака, част от Областната транспортна схема, квота на Община 

Опака. Предлага на областния управител на област Търговище да закрие автобусна 

линия Голямо Градище – Попово – Опака, част от Областната транспортна схема, квота 

на Община Опака. 



РЕШЕНИЕ № 2 

Във връзка с прилагането на чл. 11 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията 

и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси Постоянната комисия по транспорт приема 

предложението на кмета на община Попово за закриване на маршрутни разписания с 

№ 2.1.1 и 2.1.2 на автобусна линия Попово – Голямо Градище и маршрутно разписание 

с № 2.2.1 на автобусна линия Попово – Люблен, част от Областната транспортна 

схема, квота на Община Попово. Предлага на областния управител на област 

Търговище да закрие маршрутни разписания с № 2.1.1 и 2.1.2 на автобусна линия 

Попово – Голямо Градище и маршрутно разписание с № 2.2.1 на автобусна линия 

Попово – Люблен, част от Областната транспортна схема, квота на Община Попово. 

 

 

 

МИТКО СТАЙКОВ    /П/ 

Областен управител на област Търговище и 

Председател на Постоянната комисия по транспорт 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ     /П/  

 

Секретар  

 

 

 

 

 

 


