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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№ ОКД – 10 – 02 – 3  

 

Добрич, 10.06.2013 г. 

         На основание чл.32, ал.(1) от Закона за администрацията, 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 и леки автомобили, 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 във връзка с 

уведомителни писма № РР-12-78/31.05.2013 г. и № РР-12-78/06.06.2013 г. на кмета на 

община Шабла относно възникнал непосредствен риск от прекъсване изпълнението на 

обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от 

Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Шабла да удължи срока на анекса към 

Договор № Д-67-1/29.11.2012г., сключен между община Шабла и ЕТ „Мильо – Димитър 

Димитров” за изпълнението на маршрутните разписания от Общинската транспортна схема 

по автобусните линии: Шабла – Дуранкулак – Шабла с час на тръгване 7:00 ч. от град 

Шабла; Шабла – Крапец – Шабла с час на тръгване 7:00 ч. от град Шабла; Шабла – с. 

Граничар – Шабла с час на тръгване 6:45 ч. от град Шабла; Шабла – с. Крапец – с. Граничар 

– Шабла с час на тръгване 17:00 ч. от град Шабла; Шабла – Тюленово – Шабла с часове на 

тръгване 6:50 ч. и 13:30 ч. от град Шабла и Шабла – Пролез – Шабла с час на тръгване 13:30 

ч. от град Шабла.  

2. РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Шабла да удължи срока на анекса към 

Договор № Д-67-1/29.11.2012г., сключен между община Шабла и ЕТ „Мильо – Димитър 

Димитров” за изпълнението на маршрутното разписание от Републиканската транспортна 

схема по автобусната линия: Варна - Шабла с начален час на тръгване от град Шабла – 

9.00ч.   

3. РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Шабла да удължи срока на анекса към 

Договор № Д-67-1/29.11.2012г., сключен между община Шабла и ЕТ „Мильо – Димитър 

Димитров” за изпълнението на маршрутното разписание от Областната транспортна схема 

по автобусна линия Шабла – Добрич – Шабла с начални часове на тръгване от град Шабла 

– 8.00ч. и 16.00ч.. 

4. Срокът на удължаване на анекса към Договор № Д-67-1/29.11.2012г., сключен 

между община Шабла и ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”, упоменат в т.1, т.2 и т.3 от 
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настоящата заповед, е до датата на сключване на договорите с превозвачите, избрани за 

изпълнители на обществената поръчка, открита със Заповед № РД-04-205/06.06.2013г. на 

кмета на община Шабла в изпълнение на Решение № 340/29.04.2013г. на Общински съвет 

Шабла, но не по дълъг от 2 (две) години от датата на издаване на настоящата заповед.  

 

5. Настоящата заповед да се публикува в един местен и един централен ежедневник. 

 

Настоящата заповед да се връчи на кмета на община Шабла за сведение и изпълнение.     

 

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересовани лица в 14-дневен срок от 

публикуването й, чрез Областния управител на област Добрич пред Административен съд - 

Добрич.      

 

 

                        

 
                     ВР. И. Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:...................(п)........................  

                                                                                                (СТЕФКА ГЕНЧЕВА)  
 

 

 

 

 

 

                                                      

 


