
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

ПРОТОКОЛ № 42/13.09.2021 г.  

за неприсъствено приемане на решение от членовете на Постоянната комисия 

по транспорт  

 

В деловодството на Областна администрация – Търговище постъпи писмо от 

кмета на община Попово, наш вх. № ОКД-07-1-84/18.08.2021 г., с искане за закриване 

на маршрутни разписания № 1.1.2 и 1.1.3 на автобусна линия Търговище – Попово, 

част от Областната транспортна схема, квота на Община Попово. Мотивите за 

депозираното искане са предсрочно прекратен договор и липса на подадени оферти 

по обявени процедури за възлагане на превозите по Закона за обществените поръчки 

от 2019 г. до момента.  

Съгласно чл. 29а, т. 3 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 маршрутни разписания № 1.1.2 и 1.1.3 на автобусна линия 

Търговище – Попово от квотата на Община Попово подлежат на закриване от 

компетентния орган, т.е. областния управител, чрез Постоянната комисия по 

транспорт,  поради това че не е имало кандидати при две последователно проведени 

процедури за възлагане на превози. 

 На основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2, във връзка с чл. 17 от Правилника 

за дейността на Постоянната комисия по транспорт, до членовете на комисията е 

изпратено писмо с изх. № ОКД-07-1-85/20.08.2021 г., съдържащо проект на решение, 

което да бъде прието неприсъствено. В поставения срок до 10 септември 2021 г. са 

постъпили 13 бр. положителни писмени становища, изразяващи подкрепа, и нито едно 

възражение. Съгласно чл. 14 от Правилника за дейността на Постоянната комисия по 

транспорт предложеният проект за решение се одобрява и за прието се счита следното 

РЕШЕНИЕ № 1 

Във връзка с прилагането на чл. 11 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 Постоянната комисия по транспорт подкрепя 

предложението за закриване на маршрутни разписания № 1.1.2 и 1.1.3 на автобусна 

линия Търговище – Попово, част от Областната транспортна схема, квота на Община 

Попово. Предлага на областния управител на област Търговище да закрие маршрутни 

разписания № 1.1.2 и 1.1.3 на автобусна линия Търговище – Попово, част от 

Областната транспортна схема, квота на Община Попово. 

 

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ /П/             ПЕТЯ АНЕВА /П/ 

Областен управител на област Търговище и           Секретар 

председател на Постоянната комисия по транспорт        


