
 
 

 
 
 

ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ  - ШУМЕН 
 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 
Днес, 25.11.2021 г., от 10,30 часа в сградата на Областна администрация – гр. Шумен, 

се проведе заседание на Областната транспортна комисия. На заседанието присъстваха 
следните членове на комисията: 

Председател: проф. Сашо Евлогиев – Заместник областен управител на област Шумен; 
Секретар: Мария Русева – Главен експерт в Дирекция „АКРРДС“ на Областна 

администрация – гр. Шумен; 
Членове:  

1. Комисар Йордан Дундаков – Началник отдел при ОД на МВР – Шумен; 
2. Петко Трънков – Главен инспектор при РЖИ – Горна Оряховица; 
3. Цветелина Велчева – Началник на областен отдел “Автомобилна администрация”- Шумен; 
4. инж. Галя Колева – Инспектор ЗН (РХБЗ) в група “ПК и ПД” при ПБЗН - Шумен; 
5. Владимир Събев – Старши експерт в община Шумен;  
6. Илхан Сали – Зам. кмет на община Венец; 
7. Мерлин Хюсеинова – Старши експерт в община Велики Преслав; 
8. Милен Минчев – Зам. кмет на община Каспичан; 
9. Кязим Исмаил – Главен специалист в община Хитрино; 
10. Калоян Янков – Главен експерт в Областно пътно управление (ОПУ) - Шумен; 
11. Галин Банков – член на Управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в 
Република България 
 

В заседанието на Областната транспортна комисия взе участие Областният управител 
на област Шумен г-н Венцислав Венков. 

 
Беше предложен и приет следния 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Утвърждаване на областна транспортна схема на област Шумен. 
2. Други. 

 
В изпълнение на Заповед № РД-15-139/19.11.2021 г. на Областен управител на област 

Шумен от постоянните 18 (осемнадесет) членове на комисията присъстват 13 (тринадесет) 
души. Заседанието е законно и може да взема решения. 

На заседанието присъства г-н Галин Банков – член на Управителния съвет на 
Камарата на автобусните превозвачи в Република България. 
 

Отсъстват 5 (пет) от постоянните членове, които са:  
- представителите на общините Върбица, Каолиново, Никола Козлево и Смядово; 
- заместник- председателя на националния съюз на превозвачите; 

 



Председателят на Комисията проф. Сашо Евлогиев след проверка на присъствения 
лист констатира наличието на кворум и откри заседанието като подложи на гласуване 
точките от предварително обявения дневен ред в поканата за заседанието. 

 
Гласуване: 
 
„ЗА“ - 13 гласа;   „ПРОТИВ“ - 0 гласа;  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа,  

 
Комисията прие дневния ред. 

 
По точка 1 от дневния ред станаха следните разисквания: 

Председателят на Областната транспортна комисия представи пред членовете на 
комисията актуализираната транспортна схема за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси, като даде думата на всички представители на общините. В своите 
изказвания те заявиха, че имат доказана необходимост от маршрутните разписания, които са 
включени в областната транспортна схема и нямат предложения за промяна или за 
актуализиране на часове в транспортната схема. 

Г-н Събев, г-н Банков, г-жа Велчева и комисар Дундаков коментираха проблеми с 
нерегламентираните превози и необходимостта от иницииране на промени в Закона за 
автомобилните превози. 

По точка 1 от дневния ред заседанието прие следното 

Решение: 

 На основание чл. 32, ал 1 от Закона за администрацията, във връзка с 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 Областна 
транспортна комисия приема актуализираната областна транспортна схема и я 
предлага на Областният управител на област Шумен за утвърждаване. 
 

Гласуване: 
 
„ЗА“ - 13 гласа;   „ПРОТИВ“ - 0 гласа;  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа,  

 
По точка втора от дневния ред станаха следните разисквания: 

 2.1. Председателят на Областната транспортна комисия представи пред членовете на 
комисията жалба с вх. № 26-00-68/27.10.2021 г., във връзка с обявена поръчка с № 00182-
2021-0016 от община Венец за автобусна линия Шумен-Ясенково-Шумен от квотата на 
община Венец с твърдения, че процедурата е възложена в грубо нарушение на чл. 19, ал.6 от 
Закона за автомобилните превози и чл. 16, ал.4, т.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси. 
 
 Г-н Сали коментира, че има спор, който датира от 1992 г. между две фирми, които 
имат сключени договори с община Венец. Съществуват сериозни противоречия в 
междуличностните отношения, които се отразяват на превозвачите.  
 
 Г-н Събев сподели, че противоречията между двете фирми оказват отрицателно 
влияние и върху Община Шумен, защото на автогара Шумен стават разправии и неприятни 



сцени по осигуряване на пътници за обратен курс Шумен – Венец, което е недопустимо и 
тези взаимоотношения трябва да се коригират от община Венец като възложител. 
 Г-жа Велчева изрази мнение, че представител на „Автомобилна администрация“ не е 
присъствал на обявената процедура за обществена поръчка, което е нарушение на Закона за 
автомобилните превози и е необходима проверка, която да установи има ли извършено 
нарушение или не. 

2.2. Председателят на Областната транспортна комисия представи пред членовете на 
комисията жалба № 94А-00-143/23.11.2021 г., във връзка с автобусна линия на градския 
транспорт (№ 9 и № 4). 

Г-н Събев запозна присъстващите членове на комисията, че това е нарушение, което е 
в правомощията на фирмата – превозвач и при установяване, че е направено подобно 
нарушение са необходими санкции към нарушителя. 

Г-н Банков – изрази мнение, че е имало подобен случай и след извършената проверка 
и доказване на вината на водача на автобуса същият е бил уволнен незабавно. Той пожела 
жалбата да му бъде изпратена за да извърши проверка по случая и за резултатите от 
проверката ще бъде уведомена Областна администрация – Шумен. 

 
По точка втора от дневния ред заседанието взе следното 

Решение: 

1. Дирекция „Автомобилна администрация” – Варна да извърши проверка на 
процедурата за обществена поръчка и сключените договори от община Венец, след което да 
информира Областна администрация – Шумен. 

2. Изпраща жалбата по компетенция до Община Шумен. 
 
Гласуване: 
 
„ЗА“ - 13 гласа;   „ПРОТИВ“ - 0 гласа;  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа,  
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    п (съгл. ЗЗЛД)                  СЕКРЕТАР:     п (съгл. ЗЗЛД) 

проф. Сашо Евлогиев                                            Мария Русева 

Заместник областен управител                             Главен експерт в  Дирекция „АКРРДС“ 
на област Шумен     


