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З А П О В Е Д 

№ ТР - 15 

София, 07.11.2022 г. 

 

На основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007г. на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 октомври 2007 г., за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и 

автомобилен транспорт, на основание 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 обществени превози на 

пътници с автобуси, във връзка с постъпило писмо с вх. 08-05-51/27.10.2022 г. в Областна 

администрация на Софийска област от г-н Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, 

относно  искане за издаване на решение за спешна мярка, Областният управител на Софийска 

област 

Р Е Ш И : 

На основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 г. на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 октомври 2007 г., за предприемане на спешна мярка, а именно съществуващ риск от 

прекъсване на транспортната услуга, възлагам пряко на кмета на община Горна Малина да бъде  

сключен договор, с който пряко да възложи изпълнението на обществената услуга за обществен 

превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Общинската и от Републиканската 

транспортна схема на Софийска област, за срок от 6 месеца, считано от 11.11.2022 г. по следните 

линии: 

Общинска транспортна схема:  

 Горна Малина – Саранци; 

Републиканска транспортна схема:  

 София – Горно Камарци, маршрутни разписания № 23105, 23104, 23103, 23102 и 

23101; 

 София – Макоцево, маршрутни разписания № 23201, 23202 и 23203. 

С цел защита на особено важния обществен интерес по осигуряване на транспортното 

обслужване на населението на територията на община Горна Малина и съществуващата 

вероятност да бъде разстроена дейността на държавните и местни органи на властта, на основание 

чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допуска предварително изпълнение 

на спешната мярка.  

Заповедта следва да се публикува в един местен и един национален ежедневник, за сметка на 

община Горна Малина. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 16д, ал. 8 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за 

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

превози на пътници с автобуси в 14-дневен срок от публикуването ѝ чрез Областен управител на 

Софийска област пред Административен съд - София Област. 

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ 

Областен управител   

на Софийска област 


