РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ
№ РР-23-17
Ловеч, 15.06.2016 год.
Постъпило е искане с вх. № РР-23-17/08.06.2016 г. от Кмета на Община Ловеч, с
което се излага необходимостта от спешно осигуряване на обществен превоз на
пътници по автобусна линия София-Ловеч. Приложено е копие от договор № ДВ797/18.12.2015 г., сключен от Кмета на Община Ловеч с ЕТ „Грация – Г. Краева“ въз
основа на разрешение, издадено по реда на чл. 29, т. 4 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, който е със срок до 18.06.2016 г. След
сключване на договора, с решение № 45/28.01.2016 г. Общински съвет Ловеч е
прекратил процедурата за разпределение и възлагане на превози по автобусна линия
София-Ловеч, открита с решение № 412/26.11.2009 г. и възлага на кмета на общината
да проведе процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на услугата.
Към момента на депозиране на искането това решение на общинския съвет не е
изпълнено, няма обявена обществена поръчка за определяне на изпълнител. 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 автобусна линия
София-Ловеч, за срок до провеждането на конкурс, но не повече от 2 години.
С преустановяване на транспортното обслужване по линия от републиканската
транспортна схема са накърнени съществено интересите на жителите на Община
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 автобусна линия София-Ловеч.

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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