
 
 

УТВЪРДИЛ:      (П) 

 ИЛИАН ТОДОРОВ 
Областен управител 

 на Софийска област 

 

 П  Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ - 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 Днес, 27.11.2017 г., понеделник, от 10:30 ч. в Областна администрация на 

Софийска област се проведе последното планирано за 2017 г. заседание на Областната 

транспортна комисия – Софийска област в следния състав: 

1. Николай Николов – председател на комисията - заместник областен 

управител на Софийска област; 

2. Павлина Шишова - старши експерт, отдел „КАК”, Областна 

администрация на Софийска област,;  

3. Ива Соколова –  главен експерт, отдел „КАК”, Областна администрация 

на Софийска област; 

4. Атанас Тодоров – главен специалист, представител на Изпълнителна 

агенция „Автомобилна администрация”;  

5. Станислав Стоянов – главен инспектор, представител на Изпълнителна 

агенция „Железопътна администрация; 

6. Тихомир Асенов – член на Контролния съвет на НСАПБ, представител 

на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България. 

На заседанието на комисията присъстваха и представители на общините Горна 

Малина и Елин Пелин (Приложение №1 присъствен списък, неразделна част от 

настоящия протокол). 

Като 1-ва и единствена точка от дневния ред на заседанието, бяха разгледани 12 броя 

предложения за утвърждаване на маршрутни разписания от община Горна Малина, по 

линията Горна Малина – Елин Пелин. Уточни се, че разписанията ще се изпълняват в 

делнични и почивни дни, целогодишно. 

 

 (Приложение №2 проекти за промени на маршрутни разписания, неразделна 

част от настоящия протокол). 

Комисията  разгледа направеното предложение от община Горна Малина на 12 

проекти на маршрутни разписания по линията Горна Малина – Елин Пелин. 

  Със 6 (шест) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ” и 0 (нула) гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,  
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Комисията взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Приема предложените 12 маршрутни разписания от община Горна Малина, по 

линията Горна Малина – Елин Пелин. 

 

  

1. Николай Николов   (П) 

2. Павлина Шишова   (П) 

3. Ива Соколова    (П) 

4. Атанас Тодоров   (П) 

5. Станислав Стоянов   (П) 

6. Тихомир Асенов  (П) 


