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Р Е П У Б Л И К А     Б Ъ Л Г А Р И Я  

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№ РД-11-02-010 

Сливен, 28. 02. 2023 г. 

 
В Областна администрация Сливен е образувана преписка вх. № ОА 21-

00945/15.02.2023 г. с искане от кмета на община Нова Загора за предприемане на спешна 

мярка по чл.5 параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и 

на Съвета от 23 октомври 2007 г., за да не бъде прекъсвано транспортното обслужване на 

населението поради изтичащ договор за услугата „обществен превоз на пътници с 

автобуси“ и докато община Нова Загора проведе процедура за възлагане на услугата по 

действащото законодателство. В цитираното писмо са посочени договор за възлагане на 

услугата със срок на действие до 19.01.2023 г., описан в настоящото Решение и две 

несъгласувани маршрутни разписания, поради липса на осигурени интервали по чл. 16, ал. 

4, т. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси. 

Писменото искане от кмета на община Нова Загора е мотивирано от 

обстоятелството, че в резултат на прекратяване на изпълнението по тези две маршрутни 

разписания по линии от републиканската транспортна схема, жителите на селата Събрано, 

Загорци, Стоил войвода, Караново, Брястово и Асеновец остават без осигурен обществен 

транспорт. 

С оглед гореизложеното и след запознаване с посочените обстоятелства, намирам, 

че е налице хипотезата на чл.5 параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за удължаване на срока на 

услугата. 

Предвид това, на основание чл.5 параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., във връзка с чл.16д, ал.6 от 

Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси (изм. ДВ бр.44 от 2011 г.) и 

искане до областен управител на област Сливен от кмета на община Нова Загора с вх. № 

ОА 21-00945/15.02.2023 г.,  

 

 

Р Е Ш И Х: 

 

Разрешавам предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5 параграф 5 от 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2007 г., поради непосредствен риск от прекъсване на транспортни услуги (обществен 

превоз на пътници)  във вида:  

Давам формално съгласие за удължаване на срока на договора за услугата 

обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема 

с възложител кмета на община Нова Загора, приложени към писмо вх. № ОА 21-
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00945/15.02.2023 г. от кмета на община Нова Загора, заверени копия от договор и 

разписания, както следва: 

1. Договор № 97 от 19.01.2018 г. за възлагане на маршрутни разписания от 

републиканската (РТС) транспортна схема  от квотата на община Нова Загора:  

№ 20101/05.06.2015 г. Стара Загора-Нова Загора с час на тръгване от АГ Нова 

Загора 6:45 ч. (РТС); 

№ 20201/19.10.2007 г. Стара Загора-Нова Загора с час на тръгване от АГ Нова 

Загора 7:10 ч. (РТС); 

Срокът на посочения договор може да бъде удължен до 24 месеца, но не по-късно 

от  18 януари 2025 г. Кметът на община Нова Загора следва да подготви и проведе 

процедура по възлагане на услугата „обществен превоз на пътници“ съгласно 

разпоредбите на Закона за автомобилните превози и Наредба №2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен 

превоз на пътници с автобуси (изм. ДВ бр.44 от 2011 г.) до изтичане на срока на 

действие на настоящата спешна мярка. 

Настоящото решение да бъде публикувано в един местен и един национален 

ежедневник. 

Същото подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от 

публикуване на решението чрез Областния управител до Административен съд Сливен. 

Решението да се връчи на кмета на община Нова Загора за изпълнение. 

 

 

 

МИНЧО АФУЗОВ /П/ 

Областен управител        
 

 


