РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД – 15 – 40
гр. Шумен, 22.03.2016 г.
Във връзка с писмо, изх. № 26-00-895/18.03.2016 г. от Кмета на община Шумен,
относно необходимост от спешно осигуряване на превозвач по утвърдено маршрутно
разписание на автобусна линия от Областната транспортна схема: гр. Шумен,
общ. Шумен – с. Единаковци, общ. Хитрино, от квотата на Община Шумен,
на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 5, § 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70
на Съвета и чл. 16д, ал. 6 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,
НАРЕЖДАМ:
ПРЕДПРИЕМАМ спешна мярка, като разрешавам по изключение Кмета на
община Шумен да възложи без конкурс изпълнението на обществен превоз на
пътници по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия от Областната
транспортна схема, както следва:
гр. Шумен, общ. Шумен – с. Единаковци, общ. Хитрино, 3 (три) курса с час
на тръгване от гр. Шумен – 07:05, 12:00 и 16:45 часа, по маршрут: гр. Шумен –
разклон Белокопитово – с. Струйно – с. Длъжко – с. Развигорово – с. Единаковци.
Спешната мярка има срок на действие до възлагане на горепосочената автобусна
линия по реда на Наредба № 2/15.03.2002 г., но не повече от 6 (шест) месеца, считано
от 23.03.2016 г.
Настоящата заповед да се връчи на Кмета на община Шумен за сведение и
изпълнение.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд – гр. Шумен
в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Областен управител на област Шумен.
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