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ЗАПОВЕД
№ 1680
Силистра, 19.10.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 3 от Закона за движението по пътищата и
извършването на строително-монтажни работи по ул. „Симеон Велики“ в гр.
Силистра – в участъка от кръстовището с бул. „Македония“ (кръговото на
бензиностанция ОМВ) до кръстовището с ул. „Хаджи Димитър“ (бивш магазин
„Валентина“)

Н А Р Е Ж Д А М:
1. За срок до 07.11.2015 г. определям маршрути за движение на превозните
средства за обществен превоз на пътници, изпълняващи редовни автобусни
линии от общинската транспортна схема, както следва:
1.1. № 1 – сп. „Автогара Силистра“ – кв. „Триъгълника” – линията да се
изпълнява с начална / крайна спирка – „Центъра“ (многофункционална
сграда) и движение по маршрут: „Центъра“ (многофункционална сграда), сп.
„Центъра“, сп. „Денонощна аптека“…....... и т.н. по маршрута до спирка кв.
„Триъгълника”, и обратно.
1.2. № 2А – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица” – в посока към гр. Силистра
линията да се изпълнява по маршрут: „Татарица“…………..сп. „Гарата“, сп.
„Аврора“ (по бул. „Македония), сп. „Изворите”, сп. „Болницата“, сп. „Стара
автогара“...…… и т.н. по маршрута до спирка „Механо”, и обратно. Автобусна
спирка „Валентина” да не се изпълнява.
1.3. № 6 – Центъра (многофункционална сграда) – Гробищен парк – линията
да се изпълнява по маршрут: Центъра (многофункционална сграда), ул. „Хаджи
Димитър“, ул. „Филип Тотю“, бул. „Македония“ (сп. „Изворите“, сп.
„Болницата“, сп. „Стара автогара“………) и т.н. по маршрута до Гробищния парк, и
обратно. Автобусна спирка „Аврора” (по бул. „Македония“) да не се изпълнява.
2. Разписанията (часове на тръгване, изпълнение в определени дни от
седмицата, през даден сезон и т.н.) на автобусните линии по т. 1 от заповедта не се
променят.
3. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на
Община Силистра за информираност на гражданите и на превозвачите,
изпълнители на автобусните линии, описани в т. 1.

Препис от заповедта да бъде връчена на главен експерт „Транспортна дейност
и разрешителни режими” в Община Силистра и на превозвачите, извършващи
обществен превоз на пътници по цитираните в т. 1 автобусни линии – за сведение и
изпълнение, и на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ –
Силистра – за сведение и контрол.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Йорданка
Владимирова – Директор на дирекция „Икономика” в Община Силистра.

ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ
В. и. д. Кмет на Община Силистра
(На основание Решение № 1543 на Общински съвет – Силистра)

Съгласували:
Йорданка Владимирова
Директор на дирекция „Икономика”
Николай Николов
Директор на дирекция „Правна”
Изготвил:
инж. Ивелин Чолаков
Главен експерт „Транспортна дейност и
разрешителни режими” в дирекция „Икономика”

