
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 892 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 25.11.2022 г., Прот. № 57 

 

ОТНОСНО:Решение № ОА04-10517/07.11.2022 г. на Областен управител на област 

Велико Търново, за предприемане на спешна мярка по реда на чл. 5, 

параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на 

Съвета на Европа от 23 октомври 2007 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение № ОА04-10517 от 07.11.2022 г. на 

Областен управител на област Велико Търново и предложение с Вх.                                     

№ 1636/09.11.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински   съвет – 

Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Предоставя право на Кмета на община Свищов да извърши пряко възлагане по 

отношение изпълнението на превози по посочената в Решение № ОА04-10517 от 

07.11.2022 г. на Областен управител на област Велико Търново автобусна линия София – 

Свищов, маршрутно разписание № 4201 от 31.07.2007 г., с час на тръгване от София – 

16,00 ч., съответно 06,30 ч. от Свищов, съгласно утвърдената Републиканска транспортна 

схема, като сключи договор със срок до провеждане и приключване на процедура за 

възлагане на маршрутното разписание, но не повече от две години. 

МОТИВИ: С Решение № ОА04-10517/07.11.2022 г. на Областен управител на 

област Велико Търново е предприета спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от 

Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 

октомври 2007 г., съгласно разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март    

2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси.  

Същото е издадено в отговор на искане на Община Свищов (рег. № 26-00-762-

1/25.10.2022 г.), като е разрешено на Възложителя – Общински съвет – Свищов, поради 

възникнал риск от прекъсване на услугата обществен превоз на пътници, да предостави 

право на Кмета на община Свищов да сключи договор по отношение изпълнението 

на превози по автобусна линия София – Свищов със срок на изпълнение до 

провеждане и приключване на процедура за възлагане на маршрутно разписание № 

4201 от 31.07.2007 г., но не повече от две години. 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                              /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


