
 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Шумен 
 

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 
тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562 

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg 

З А П О В Е Д 

№ РД – 15 – 150 

гр. Шумен, 20.11.2020 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 16в, ал. 1 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, чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен 

и автомобилен транспорт и предвид писмо, изх. №06-00-52 от 11.11.2020 г. от Кмета на община Велики 

Преслав, относно възникнал непосредствен риск от прекъсване  изпълнението на обществен превоз на пътници 

по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми от 

квотата на община Велики Преслав,   

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ по изключение на кмета на община 

Велики Преслав да удължи срока на договорите сключени за възлагане изпълнението на маршрутни 

разписания по автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, както следва: 

- Договор №50/04.03.2014 г. сключен между Община Велики Преслав и ЕТ „ФАХРЕДИН 

ХАСАНОВ“ с. Златар за обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: Велики Преслав – 

Смядово – Велики Преслав, Велики Преслав – Суха река – Велики Преслав, възложени на основание Заповед 

№677/06.12.2013 г. на кмета на община Велики Преслав за утвърждаване на подбраните от комисията 

превозвачи от проведения конкурс.  

- Договор №67/05.03.2014 г. сключен между Община Велики Преслав и ЕТ „ХЮСЕИН 

МЕХМЕД“ с. Мокреш за обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: Велики Преслав – 

Миланово – Велики Преслав, Велики Преслав – Миланово – Мокреш  – Велики Преслав, Велики Преслав – 

Драгоево – Мокреш – Велики Преслав, възложени на основание Заповед №677/06.12.2013 г. на кмета на 

община Велики Преслав за утвърждаване на подбраните от комисията превозвачи от проведения конкурс. 

2. Срокът на договорите да се удължи в срок не по-късно от от 05.03.2021 г. 

 

Настоящата заповед да се връчи на Кмета на община Велики Преслав 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. 

 

СТЕФАН ЖЕЛЕВ п (съгл. ЗЗЛД) 

Областен управител 


