
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛХОВО 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  

 

От Петър Андреев Киров - кмет на община Елхово 
 

ОТНОСНО: Промяна на маршрутно разписание от общинската 

транспортна схема по направление Елхово – Малък  манастир. 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

На свое заседание, проведено на 04.02.2020 г., Общински съвет Елхово одобрява 

маршрутно разписание  по същото направление както следва: 

  ЕЛХОВО-ИЗГРЕВ-ПЧЕЛА-М.МАНАСТИР с час на тръгване от автогара Елхово  

13:30 ч., а от с. Малък манастир  на 14:32 ч.,  което да се изпълнява само в събота – 

целогодишно на основание чл. 8, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба №2/15.03.2002г. на 

Министерство на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. 

На основание Закона за обществените поръчки е сключен договор за изпълнение с 

лицензиран превозвач.  

 На 15.01.2021 г. в общинска администрация Елхово е постъпило заявление от 

изпълнителя на автобусната линия, за промяна в часа на тръгване от автогара Елхово 

вместо 13:30 часа в 12:00 часа. Изразените мотиви са „ поради намален пътникопоток 

вследствие неудобен и късен час на тръгване за пътуващите от автогара Елхово в 

съботните дни от седмицата“ 

       Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се 

разработват от съответните общини, предоставят се на членовете на определена от 

кмета комисия не по-късно от 14 дни преди заседанието й и след обсъждането им от 

комисията се внасят за разглеждане и утвърждаване от общинския съвет. 

В състава на комисията се включват специалисти от общината, представители 

на: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", областните пътни 

управления и браншовите организации. 

Промени в общинските транспортни схеми се извършват по предложение на 

комисията по ал. 2 и се утвърждават от съответните общински съвети. 

Със своя заповед №РД-41/20.01.2021г. на основание чл.8 от Наредба №2 от 

15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, е определена комисия в 

състав: Председател: Пепа Кючукова – зам.кмет на община Елхово и членове:  1. 

Даниела Трендафилова – гл.юрисконсулт в община Елхово; 2. Дикран  Бохосян  - 

Началник на областен отдел на  "Автомобилна администрация" – Ямбол; 3. Георги 

Стоянов - представител на  Областно пътно управление – Ямбол, със задача:  Да 

разгледат и изразят становище по предложението за промяна на маршрутното 

разписание, изпълнявано по линията ЕЛХОВО-ИЗГРЕВ-ПЧЕЛА-М.МАНАСТИР, както 

следва:  

  ЕЛХОВО-ИЗГРЕВ-ПЧЕЛА-М.МАНАСТИР с час на тръгване от автогара 

Елхово  13:30 ч., а от с. Малък манастир  на 14:32 ч.,  което да се изпълнява само в 

събота – целогодишно да се промени с час на тръгване от АГ Елхово 12:00 час, а от с. 

Малък манастир на 13:02 ч. 



Членовете на комисията изразяват положително становище по направеното 

предложение. Спазени са изискванията на действащата нормативната уредба. 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Елхово да приеме 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

        1. На основание  чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.17, ал.4 и ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал.1, ал.3 

и ал.4 от Наредба №2/15.03.2002г. на Министерство на транспорта и съобщенията за 

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

обществени превози на пътници с автобуси приема следните изменения и допълнения в 

Общинската транспортна схема: 

 

ЕЛХОВО - МАЛЪК 
МАНАСТИР 

НАЧАЛЕН ЧАС НА 
ТРЪГВАНЕ ОТ  

АВТОГАРА 
ЕЛХОВО 

ДНИ ОТ 
СЕДМИЦАТА 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЕРИОД 

  БИЛО СТАВА   

1 
ЕЛХОВО-ИЗГРЕВ-
ПЧЕЛА-М.МАНАСТИР 13:30 12:00 

съботните 
дни от 

седмицата целогодишно 

      

 

МАЛЪК МАНАСТИР- 
ЕЛХОВО  

НАЧАЛЕН ЧАС НА 
ТРЪГВАНЕ ОТ 

МАЛЪК 
МАНАСТИР  

 

ДНИ ОТ 
СЕДМИЦАТА 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЕРИОД 

  БИЛО СТАВА   

1 
М.МАНАСТИР – ПЧЕЛА- 
ИЗГРЕВ- - ЕЛХОВО 14:32 12:32 

съботните 
дни от 

седмицата целогодишно 

2. На основание чл.8, ал.4 от Наредба №2/15.03.2002г. на Министерство на 

транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава 

маршрутно разписание на автобусна линия ЕЛХОВО-ИЗГРЕВ-ПЧЕЛА-М.МАНАСТИР 

с час на тръгване от автогара Елхово  12:00 ч., а от с. Малък манастир  на 12:32 ч., 

съгласно Приложение №1. 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет Община Елхово 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ - ПРОЕКТ 

на автобусна линия  

ЕЛХОВО-ИЗГРЕВ-ПЧЕЛА-М.МАНАСТИР 

Изпълнява се само в събота - целогодишно 

(целогодишно/сезонно от - до) 

  

Разстоя- Час, мин. Марш- Час, мин. 

ние (км) пристига стои тръгва рут пристига стои тръгва 

      12,00  АГ-Елхово   13,02     

1 12,02  2 12,04  Пл.Христо 

Ботев 

12,58 1 12,59 

4 12,11 1 12,12 с.Изгрев 12,50 1 12,51 

5 12,20 1 12,21 с.Пчела 12,41 1 12,42 

6 12,30   с.Малък 

манастир 

 2 12,32 

 

 

Обща 

  

дължина 16 км   

Общо време Средна техни- 

за движение 26  мин. ческа скорост  36,95  км/ч. 

Общо време Средна съобщи- 

за пътуване 30  мин. телна скорост .32.. км/ч. 

  

    

  

Настоящото разписание се възлага от община 

.......................................................................................................................................................

.............................................. 

.......................................................................................................................................................

................................................................................. 

на 

.......................................................................................................................................................

................................................................................... 

(фирма на превозвача) 

с договор № ................./.................. г. със срок на действие до ........................ г. 

  

Заверка от общината: 

.......................................................................................................................................................

........................................................................... 

(подпис и печат) 



 


