РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ
№ ТУ – 11 - 13
Плевен 26.06.2019 г.
В Областна администрация Плевен е постъпило писмо от община Белене
с вх. рег. №ТУ-03-4/24.06.2019г., с искане на разрешение за прилагане на
„спешна мярка“ за маршрутни разписания № 1641 на автобусна линия: Плевен
– Белене с час на тръгване 08:10 ч. от АГ Белене, № 1646 на автобусна линия:
Плевен – Белене с час на тръгване 17:15 ч. от АГ Белене, № 1647 на автобусна
линия: Плевен – Белене с час на тръгване 12:35 ч. от АГ Белене, № 1612 на
автобусна линия: Левски - Белене с час на тръгване 08:00 ч. от АГ Белене,
№15101 на автобусна линия: Свищов - Белене с час на тръгване 14:00 ч. от АГ
Белене, и №15102 на автобусна линия: Свищов - Белене с час на тръгване 17:30
ч. от АГ Белене от областната и републиканска транспортни схеми.
Община Белене е имала сключен договор за обществен превоз на пътници
с фирма ЕТ „ИМПОРТ ЕКСПОРТ 2000-Величко Великов“, след проведена
процедура по Закона за обществените поръчки с №25/21.11.2017г. за срок 24
месеца, но със заявление вх. рег. №26-00-26/16.05.2018г. превозвача Величко
Великов – управител на фирмата е заявил, че прекратява изпълнението на
договора считано от 01.07.2018г. Със свое Решение №РД-28-07/22.06.2018г.
областен управител е разрешил на община белене да предприеме спешна мярка
за възлагане на превозите за срок от 6месеца. С последващо искане, с вх. рег.
№ТУ-05-17/03.12.2018г. постъпило от община Белене, за удължаване на срока
на спешната мярка е издадено Решение №ТУ-11.05/10.12.2018г. за
предприемане на спешна мярка за пряко възлагане на превозите, по автобусни
линии, за срок от 6 месеца, считано от 01.01.2019г. до 01.07.2019г. Предвид,
че разпоредбата на чл.5, т. 5 от Регламент на (ЕО) №1370/2007 на Европейския
парламент и Съвета допуска компетентния орган да разреши прилагането на
спешна мярка за срок от две години намирам искането на кмета на община
Белене за допустимо.
Като взех предвид горната фактическа обстановка считам че, даването на
разрешение да се предприеме спешна мярка е с обществено полезна цел, а
именно извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
утвърдените републиканска и областна транспортни схеми.
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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,
РАЗРЕШАВАМ:
Да се предприеме от община Белене спешна мярка за пряко възлагане
на превозите, по автобусни линии, за срок от 1 година считано от
01.07.2019г., както следва:
1. № 1641 на автобусна линия: Плевен - Белене,
2. № 1646 на автобусна линия: Плевен - Белене,
3. № 1647 на автобусна линия: Плевен – Белене,
4. № 1612 на автобусна линия: Левски - Белене,
5. №15101 на автобусна линия: Свищов - Белене,
6. №15102 на автобусна линия: Свищов Белене.
Настоящето решение е дадено за максималния срок, предвид
разпоредбата на 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
община Белене изчерпва възможността да иска прилагане на спешна
мярка за горепосочените маршрутни разписания. Община Белене следва
незабавно да предприеме действия за провеждане на законосъобразна
процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
Настоящото решение, за предприемане на „спешна мярка“, да се изпрати
на Кмета на обшина Белене за изпълнение.
Решението да се публикува на официалните интернет страници на
Областна администрация – Плевен и община Белене.
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
Областен управител на област Плевен
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