РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

РЕШЕНИЕ
№ ОКД-24-1/08.04.2021 г.
С писмо вх. № ОКД-60-1/31.03.2021 г. кметът на община Георги Дамяново е
отправил искане за даване на съгласие за предприемане на спешна мярка при условията
на Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г., по реда на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси.
С оглед вземането на обективно решение за необходимостта от прилагането на
спешна мярка при условията на Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския парламент
от кмета на община Георги Дамяново е изискана информация, относно сключените
договори за възлагане на автобусен превоз с превозвач „Лионтурс1991” ЕООД и
маршрутните разписания, за които се иска прилагането на спешна мярка.
От предоставената информация е видно, че обществената услуга за превоз на
пътници по всички линии по утвърдените маршрутни разписания от републиканската и
областната транспортни схеми от квотата на община Георги Дамяново са възложени на
превозвача „Лионтурс1991” ЕООД, както и че община Георги Дамяново ще обяви и
проведе процедура по реда на ЗОП за възлагане на всички линии по утвърдените
маршрутни разписания от републиканската и областната транспортни схеми от квотата
на община Георги Дамяново.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 5, пар. 5 от Регламент (EO)
№1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г., относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт,
във връзка с чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
увърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси
Р Е Ш И Х:
Давам съгласие за прилагане на спешна мярка, чрез пряко възлагане
извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни
разписания по автобусни линии от квота на община Георги Дамяново, за срок от 1
(една) година, считано от издаване на настоящето решение, както следва:

№

Наименование на линията

№ на маршрутно
разписание

1.

Монтана – Дълги дел

064001

Областна

2.

Монтана – Дълги дел

064101

Областна

3.

Монтана – Копиловци

064301

Областна

4.

Монтана – Копиловци

064302

Областна

5.

Монтана – Копиловци

064601

Областна

6.

Монтана – Каменна Рикса

064804

Областна

7.

Монтана – Каменна Рикса

064701

Областна

8.

Монтана – Каменна Рикса

064802

Областна

9.

София - Копиловци

12101

Републиканска

10.

София - Копиловци

12201

Републиканска

Транспортна схема ЗАБЕЛЕЖКА

В срока на разрешителното процедурата за възлагане на обществена поръчка за
извършване на обществен превоз по горецитираните автобусни линии следва да бъде
извършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) №1370 на ЕП и СЕ и
Глава втора, Раздел I от Наредба №2 от 15.03.2002 г. на МТ.
Изложеното дотук обосновава необходимостта от защита на особено важни
обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществената услуга
по транспортно обслужване на населението, поради което 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, както и да се съобщи на Кмета на община Георги Дамяново по реда на
АПК.
На основание чл. 16д, ал. 8 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 решението може да бъде обжалвано пред Административен съд –
гр. Монтана от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.
Жалбата се подава чрез Областен управител на област Монтана.
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