
 
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 – 74 

гр. Шумен, 14.06.2021 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 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и 
автомобилен транспорт и предвид уведомително писмо с вх. № 08-01-39 от 10.06.2021 г. 
от Кмета на община Шумен, относно възникнал непосредствен риск от прекъсване на 
изпълнението на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на 
автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от 
квотата на община Шумен, 

НАРЕЖДАМ: 

1. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на Кмета на община Шумен 
да удължи срока на договорите, сключени за възлагане изпълнението на маршрутни 
разписания по автобусни линии от общинската, областната и републиканската 
транспортни схеми, както следва: 

 Договори № ЗОП 01-13/04.07.2016 г., ЗОП 01-14/04.07.2016 г., ЗОП 01-15/ 
04.07.2016 г., ЗОП 01-16/04.07.2016 г., ЗОП 01-17/04.07.2021 г., ЗОП № 01-18/04.07.2016г., 
ЗОП 01-19/04.07.2016 г., ЗОП 01-20/04.07.2016 г., ЗОП 01-21/04.07.2016 г., ЗОП 01-22/ 
04.07.2016 г., ЗОП 01-24/04.07.2016 г., ЗОП 01-23/04.07.2016 г., ЗОП 01-25/04.07.2016 г., 
ЗОП 01-26/04.07.2016 г., ЗОП 01-27/04.07.2016 г., ЗОП01-28/04.07.2016 г., ЗОП 01-29/ 
04.07.2016 г., ЗОП 01-30/04.07.2016 г., ЗОП 01-31/04.07.2016 г. с “Шумен – Пътнически 
автотранспорт” ООД. 

 Договори № ЗОП 01-09/01.07.2016 г., ЗОП 01-10/01.07.2016 г., ЗОП 01-11/ 
01.07.2016 г., ЗОП 01-12/01.07.2016 г. с “Юнион Трейд Къмпани” ООД. 

 Договори № ЗОП 01-32/05.07.2016 г., ЗОП 01-33/05.07.2016 г. с ЕТ “Фахредин 
Хасанов”. 

 Договор № ЗОП01-35/06.07.2016 г. с Консорциум “Евротранс – 2002”. 
 Договори № ЗОП 01-07/30.06.2016 г. и ЗОП 01-08/30.06.2016 г. с ЕТ “Сабри Потур 

– Вилдан Потур”.  

2. Срокът на договорите може да се удължи с не повече от 6 (шест) месеца, считано 
от 01.07.2021 г. 

Настоящата заповед да се връчи на Кмета на община Шумен за сведение и 
изпълнение. 

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересовани лица в 14-дневен срок от 
публикуването й, чрез Областен управител на област Шумен пред Административен съд 
гр. Шумен. 
 
 
ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ (п) съгл. ЗЗЛД 
Областен управител 


