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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№ ОКД – 10 – 02 - 5 

 

Добрич, 11.10.2013 г. 

На основание чл.31 и чл.32, ал.(1) от Закона за администрацията, чл.11, ал.1 и чл.12, 

ал.9 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси и леки 

автомобили и във връзка с Решение № 369/20.06.2013г. на Министерски съвет на 

Република България за назначаване на г-н Недко Кирчев Марчев за Областен управител на 

област Добрич, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1.  Определям състав на Постоянно действаща областна комисия по транспорт, както 

следва: 

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недко Марчев  – Областен управител на област Добрич 

            

СЕКРЕТАР: инж. Веселин Димитров – главен експерт „Териториално селищно 

устройство и  транспорт” в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Добрич  

 

и ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Представител на община град Добрич. 

2. Представител на община Добричка. 

3. Представител на община Генерал Тошево. 

4. Представител на община Тервел. 

5. Представител на община Балчик. 

6. Представител на община Каварна. 

7. Представител на община Шабла. 

8. Представител на община Крушари. 

9. Началник на областен отдел „Контролна дейност” – ДАИ, град  Добрич. 

10. Началник на „Регионален център за пътнически превози” към БДЖ. 

11. Директор на Областно пътно управление – град Добрич. 

12. Представител на „Корпорация на автомобилните превозвачи в България” в област 

Добрич. 

 



9300 Добрич, ул.”Независимост” №5, тел. 058/601 200, факс 058/601 249,e-mail : governor@dobrich.government.bg 

 

2. Комисията по т. 1 от настоящата заповед да обсъжда и излиза с решения по 

предложения за промени в маршрутни разписания от Областната транспортна схема. 

 

3. Комисията по т. 1 от настоящата заповед да обсъжда и излиза с решения по 

предложения за промени в маршрутни разписания на съществуващи линии от 

Републиканската транспортна схема и откриване на нови линии (курсове), включително и 

такива, по направлението на които се извършва превоз на пътници с железопътен транспорт, 

осигуряващ връзка без прекачване между крайните пунктове на съответната автобусна 

линия. 

 

4. Комисията по т. 1 осъществява работата си съгласно утвърдени от Областния 

управител на област Добрич Вътрешни правила за работа на Областната комисия по 

транспорт. 

 

5. Настоящата заповед отменя Заповед № ОКД-10-02-1/03.01.2013г. на Областния 

управител на област Добрич. 

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на председателя и членовете на Областната 

комисия по транспорт за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:.......................(п)...................... 

      (НЕДКО МАРЧЕВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


