РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ
№ РР-23-26
Ловеч, 27.12. 2012 год.
Постъпило е искане с вх. №РР-23-22(2)/05.12.2012 г. от Кмета на Община
Тeтевен, за разрешение да бъдат продължени следните договори за обществен превоз
на пътници, сключени от Община Тетевен на 24.07.2012 г., със срок до 31.12.2012 г.:
1. Договор № 264 от 24.07.2012 г. за възлагане изпълнението на автобусни
линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Тетевен, сключен с
ЕТ „Русан Русанов – Валенсия“, ЕИК 8201151551, с предмет обществен превоз на
пътници по автобусна линия Тетевен – София – Тетевен и Тетевен – Ахтопол –
Тетевен.
2. Договор № 266 от 24.07.2012 г. за възлагане изпълнението на автобусни
линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Тетевен, сключен с
ЕТ „Альоша Огнянов“, ЕИК 110000868, с предмет обществен превоз на пътници по
автобусна линия Глогово - Плевен - Глогово.
Изпълнителите са определени след конкурс, проведен въз основа на Решение №
112/22.05.2012 г. на Общински съвет Тетевен и Заповед № 304/05.06.2012 г. на Кмета
на Община Тетевен. В изпълнение на § 55, ал. 3 от Преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
/ЗИД на ЗАП/, договорите са сключени със срок 31.12.2012 г. Съгласно § 55 ал. 1 от
ЗИД на ЗАП от 01.01.2013 г. влизат в сила нови правила и изисквания за разработване и
утвърждаване на разписанията на междуселищните линии. След влизане в сила на
новите правила, следва утвърждаване и на нови транспортни схеми, въз основа на
които да бъдат проведени конкурси за определяне на изпълнители по реда на 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.
От изложеното се установява наличието на непосредствен риск от прекъсване на
услугите за пътнически превоз с автобусен транспорт по смисъла на чл. 5, § 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г. 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. Предвид това е необходимо да бъде предприета спешна мярка за
предотвратяване прекъсването на обществената услуга, като бъде дадено съгласие да
бъде удължено действието на настоящите договори за времето, до утвърждаване на
новите транспортни схеми по реда, предвиден в 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 и провеждане на съответните процедури, но
за не повече от 2 години.
Обективно е невъзможно настоящото решение да влезе в сила преди изтичане
срока на описаните по-горе договори, поради което съществува опасност да бъдат
съществено накърнени интересите на лицата, ползващи услугата автобусен превоз на
пътници по изброените по-горе линии. За да не бъде преустановено предоставянето на

услугите поради изтичане срока на договора с настоящия превозвач и липсата на
сключен нов договор, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, следва да бъде допуснато
предварително изпълнение на решението.
Предвид изложеното, 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 чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №
1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 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 и чл. 60 ал.1 от
Административнопроцесуалния кодекс
РЕШИХ:
ДАВАМ СЪГЛАСИЕ Кметът на Община Тетевен да сключи допълнително
споразумение, с което да бъде удължен с не повече от 2 години, до утвърждаване на
нови транспортни схеми и провеждане на съответните процедури, срокът на следните
договори:
1. Договор № 264 от 24.07.2012 г. за възлагане изпълнението на автобусни
линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Тетевен, сключен с
ЕТ „Русан Русанов – Валенсия“, ЕИК 8201151551, с предмет обществен превоз на
пътници по автобусна линия Тетевен – София – Тетевен и Тетевен – Ахтопол –
Тетевен.
2. Договор № 266 от 24.07.2012 г. за възлагане изпълнението на автобусни
линии от републиканската транспортна схема от квотата на община Тетевен, сключен с
ЕТ „Альоша Огнянов“, ЕИК 110000868, с предмет обществен превоз на пътници по
автобусна линия Глогово - Плевен - Глогово.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допускам предварително изпълнение на
настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Ловеч от всяко
заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му, а разпореждането, с което
е допуснато предварително изпълнение – в 3-дневен срок, независимо от оспорването
на решението.
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