РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ
№ ТУ – 11 - 05
Плевен 11.03.2019 г.
В Областна администрация Плевен е постъпило писмо от община Плевен с вх. рег.
№ТУ-04-2/06.03.2019г., с искане за издаване на решение за „спешна мярка“ за маршрутни
разписания, както следва:
1.
За автобусна линия Плевен – Рибен с МР №1163, №1162, №1161 с изтичащ
договор №ИРтр 1473/27.04.2011г. на 27.04.2019г.;
2.
За автобусни линии Плевен – Буковлък и Плевен - Върбица с изтичащ договор
№ИРтр 1472/26.04.2011г. на 26.04.2019г.;
3.
За автобусна линия Плевен – Тръстеник с МР №1156, №1155, №1154, №1153,
№1152, №1151 с изтичащ договор №ИРО 1822/01.04.2014г. на 01.04.2019г.;
4.
За автобусна линия Плевен – Горна Митрополия с МР №1147, №1145, №1142 с
изтичащ договор №ИРО 1821/01.04.2014г. на 01.04.2019г.;
5.
За автобусни линии Плевен – Бохот и Плевен - Байкал с МР №1171, №1172,
№1173 с изтичащ договор №ИРО 1824/01.04.2014г. на 01.04.2019г.;
6.
За автобусни линии Плевен – Тодорово, Плевен – Къшин – Тодорово, Плевен Русе с МР №15101 с изтичащ договор №ИРО 1827/01.04.2014г. на 01.04.2019г.;
7.
За автобусни линии Плевен – Згалево – Вълчитрън с МР№1071, Плевен –
Пордим - Борислав с МР №1081 и №1082, Плевен – Пелишат - Борислав с МР №1091 и
Плевен - Пелишат с изтичащ договор №ИРО 1829/22.04.2014г. на 22.04.2019г.;
8.
За автобусни линии Плевен – Пловдив с МР №15101 и Плевен – Стара Загора с
МР №15101 с изтичащ договор №ИРО 1823/01.04.2014г. на 01.04.2019г.
Община Плевен е спазила нормативните изисквания преди да започне процедура по
възлагане на превозите, а именно: с писмо рег. № 278/05.04.2018г. до ИА „ Автомобилна
администрация“ и писмо №ИР-06-01-86/18.05.2018г. до Областен управител е уведомила
компетентните органи за намеренията си да включи горепосочените маршрутни разписания в
процедура по възлагане на превозите, поради предстоящото (месец април 2019г.) изтичане на
срока на договори за обществен превоз на пътници. С писмо рег. №45-01-00-2/13.06.2018г.
ИА „Автомобилна администрация“ е разрешила включване в процедурата на част от
маршрутните разписания, като за по – голямата част от тях са посочени конфликти с други
маршрутни разписания и са дадени указания за отстраняването/преодоляването им. С писмо
рег. №ИР-431/28.11.2018г. ИА „Автомобилна администрация“ е разрешила включване и на
останалите маршрутни разписания в предстоящата процедура по възлагане на превозите. С
писмо изх. №ТУ-04-7/01.06.2018г. Областен управител е разрешил включване в процедурата
на част от горепосочените маршрутните разписания от областната транспортна схема, като за
по – голямата част от тях са посочени конфликти с други маршрутни разписания и са дадени
указания за отстраняването/преодоляването им. С писмо рег. №ТУ-04-7(3)/19.09.2018г.
Областен управител е разрешил включване и на останалите маршрутни разписания в
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предстоящата процедура по възлагане на превозите. В резултат на взети Решения
№1157/29.11.2018г., №1190/31.01.2019г. и №1242/28.02.2019г. от Общински съвет –Плевен
за възлагане на превозите по линиите по реда на ЗОП, по републиканската, областната и
общинската транспортни схеми, е открита процедура с Решение №РД-10-184/21.02.2019г.
(https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y ). Към настоящия момент текат текат
законово регламентирани срокове по ЗОП.
Имайки предвид, че сключените от община Плевен договори за обществен превоз на
пътници по горепосочените автобусни линии и маршрутни разписания изтичат на през месец
апил 2019г. и вземайки предвид, че община Плевен е предприела необходимите действия за
провеждане на законосъобразна процедура за възлагане на обществения превоз на пътници,
както и че максималният срок за даване на разрешение за прилагане на спешна мярка от
компетентния орган по реда на Регламент (ЕО) №1370/2007 е две години, считам че,
даването на разрешение за прилагане на спешна мярка е с обществено полезна цел.
Поради това, че е налице риск от прекъсване на услугата, на основание чл.16д, ал.6 от
Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл.5, пар.5 от Регламент
(ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и Съвета, от 23 октомври 2007 година, относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за
отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета,
РАЗРЕШАВАМ:
Да се предприеме от кмета на община Плевен спешна мярка, чрез сключване на
договор за пряко възлагане изпълнението на обществена услуга за обществен превоз на
пътници, по автобусни линии, считано от 02.04.2019г. до приключването на откритата с
Решение №РД-10-184/21.02.2019г. процедура по реда ЗОП, но не повече от 6 месеца, по
следните автобусни линии:
1. Плевен – Тръстеник с МР №1156, №1155, №1154, №1153, №1152, №1151;
2. Плевен – Горна Митрополия с МР №1147, №1145, №1142;
3. Плевен – Бохот и Плевен - Байкал с МР №1171, №1172, №1173;
4. Плевен – Тодорово, Плевен – Къшин – Тодорово, Плевен - Русе с МР №15101;
5. Плевен – Пловдив с МР №15101 и Плевен – Стара Загора с МР №15101
Предоставеният срок от шест месеца е достатъчен за приключване на обявената с
Решение №РД-10-184/21.02.2019г. процедура по възлагане на транспортната услуга.
Настоящото решение, за предприемане на „спешна мярка“, да се изпрати на Кмета
на община Плевен за изпълнение.
Решението да се публикува на официалните интернет страници на Областна
администрация – Плевен и община Плевен.
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