РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ
№ РР-23-28 /1/
Ловеч, 20.12.2016 год.
Постъпило е искане с вх. № РР-23-28/09.12.2016 г. от Кмета на Община Ловеч,
за издаване на решение, с което да им бъде разрешено да възложат пряко изпълнението
на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии от областната
транспортна схема от квотата на Община Ловеч: Ловеч – Летница с маршрутни
разписания №№ 3101, 3102 и 3103; Ловеч – Бежаново - Луковит с маршрутно
разписание № 3201; Ловеч – Луковит с маршрутно разписание № 3104 и Ловеч – Троян
с маршрутни разписания №№ 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 и 3106.
Изложено е, че с Решение № 043/03.08.2016 г. на Кмета на Община Ловеч е
открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен
превоз на пътници по междуселищни автобусни линии: София-Ловеч и ЛовечВълчитрън от Републиканската транспортна схема, от квотата на Община Ловеч и по
всички автобусни линии от Областната транспортна схема на Ловешка област, от
квотата на Община Ловеч, по 6 обособени позиции“. С Решение № 049/11.10.2016 г. са
определени изпълнители за пет от обособените позиции, без обособена позиция № 3, за
която няма подадена оферта. Това решение е обжалвано пред Комисия за защита на
конкуренцията в частта, с която са определени изпълнители на услугата за изброените
по-горе автобусни линии, за което са образувани преписки №№ КЗК/774/2016 и
КЗК/775/2016 г., които са обединени в едно производство. От информацията,
публикувана на интернет страницата на Комисията за защита на конкуренцията се
установява, че производството не е приключило.
Приложени са копия от договори №№ ДВ-272/01.07.2011 г. и ДВ-271/01.07.2011
г., сключени от Кмета на Община Ловеч, съгласно които предоставянето на обществен
превоз на пътници по горните автобусни линии следва да бъде преустановено, считано
от 05.01.2017 г.
От изложеното е видно, че е налице 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
преодоляване на риска от прекъсването на обществената услуга, като бъде дадено
съгласие Кметът на Община Ловеч да възложи пряко извършването на автобусен
превоз по следните автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на
Община Ловеч: Ловеч – Летница с маршрутни разписания №№ 3101, 3102 и 3103;
Ловеч – Бежаново - Луковит с маршрутно разписание № 3201; Ловеч – Луковит с
маршрутно разписание № 3104 и Ловеч – Троян с маршрутни разписания №№ 3101,
3102, 3103, 3104, 3105 и 3106, за срок до провеждането на конкурс, но не повече от 2
години.

С преустановяване на транспортното обслужване по линии от областната
транспортна схема се накърняват съществено интересите на жителите на област Ловеч,
което налага, на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 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 АПК
РЕШИХ:
ДАВАМ СЪГЛАСИЕ Кметът на Община Ловеч да възложи пряко, за срок до
провеждането на конкурс, но не повече от 2 години, извършването на автобусен превоз
по следните автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община
Ловеч: Ловеч – Летница с маршрутни разписания №№ 3101, 3102 и 3103; Ловеч –
Бежаново - Луковит с маршрутно разписание № 3201; Ловеч – Луковит с маршрутно
разписание № 3104 и Ловеч – Троян с маршрутни разписания №№ 3101, 3102, 3103,
3104, 3105 и 3106.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допускам предварително изпълнение на
настоящото решение.
Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален
ежедневник.
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.
Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Ловеч за сведение и
изпълнение.
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