РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

РЕШЕНИЕ
№ РД-18-55/26.10.2018 г.
С писмо вх. № ОКД-60-5/17.10.2018 г. кметът на община Берковица е отправил
искания за предприемане на спешна мярка от Областния управител на област Монтана
при условията на Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета
от 23 октомври 2007 г. чрез даване на съгласия за удължаване на обществена поръчка за
услуга за превоз на пътници и за пряко възлагане на превозите по автобусни линии от
републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община
Берковица.
От изложеното в писмото и приложените към него документи се установи
следното:
Първото искане на кмета на община Берковица е за предприемане на спешна
мярка, състояща се в даване на съгласие от Областния управител за удължаване на
обществена поръчка за услуга за превоз на пътници по 3 автобусни линии от
републиканската транспортна схема, 10 автобусни линии от областната транспортна
схема и 12 автобусни линии от общинската транспортна схема от квотата на община
Берковица, до провеждането и приключването на нова процедура по възлагане по реда
на Закона за обществените поръчки (ЗОП). С обява № ОП-3/2018-0072/31.08.2018 г. за
събиране на оферти община Берковица е обявила обществена поръчка за извършване на
обществен превоз на пътници по визираните автобусни линии. Възлагането на
обществената поръчка е прекратено, мотивите за което са изложени в Съобщение по чл.
193 от ЗОП № ОП-3/2018-0084/05.10.2018 г.
С молба вх. № ГЗОС-70-00-1400/31.08.2018 г. изпълнителят на разписанията по 3
автобусни линии от областната транспортна схема и 5 автобусни линии от общинската
транспортна схема от квотата на община Берковица е отправил писмено предизвестие
за прекратяване на договорите за обществен превоз на пътници, което изтича на
30.11.2018 г. В тази връзка второто искане на кмета на община Берковица е за
предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на превозите по тези автобусни
линии до провеждането и приключването на нова процедура по възлагане по реда на
Закона за обществените поръчки.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 5, пар. 5 от Регламент (EO) №
1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., във връзка с
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

Р Е Ш И Х:
I. Давам формално съгласие за удължаване срока на договора за обществена
поръчка за услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии от
републиканската, областната и общинската транспортни схеми, квота на община
Берковица, за срок не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца:
Републиканска транспортна схема:
1. СОФИЯ – БЕРКОВИЦА – маршрутни разписания № 12201 и № 12202;
2. БЕРКОВИЦА – КОЗЛОДУЙ – маршрутно разписание № 12101.
Областна транспортна схема:
1. МОНТАНА – БЕРКОВИЦА – маршрутни разписания № 012402, № 012403, №
012501 и № 012502;
2. БЕРКОВИЦА – ДОЛНИ ЦИБЪР – маршрутно разписание № 012901;
3. БЕРКОВИЦА – ЧЕРКАСКИ – маршрутни разписания № 013005, № 013004, №
013003, № 013002 и № 013001.
Общинска транспортна схема:
1. БЕРКОВИЦА – БЪРЗИЯ – маршрутни разписания с часове на тръгване 06.40
часа, 07.15 часа, 12.15 часа, 17.10 часа и 18.00 часа;
2. БЕРКОВИЦА – БОКИЛОВЦИ – маршрутни разписания с часове на тръгване
06.20 часа и 07.00 часа;
3. БЕРКОВИЦА – КОСТЕНЦИ – маршрутно разписание с час на тръгване 06.10
часа;
4. БЕРКОВИЦА – ЧЕРЕШОВИЦА – маршрутни разписания с часове на тръгване
07.00 часа, 12.30 часа и 17.00 часа.
5. I-ВА ГРАДСКА ЛИНИЯ – маршрутно разписание с час на тръгване 07.20 часа.
II. Давам формално съгласие за пряко възлагане на превозите по следните
автобусни линии от областната и общинската транспортни схеми, квота на община
Берковица, за срок не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца:
Областна транспортна схема:
1. МОНТАНА – ЗАМФИРОВО – маршрутни разписания № 012701, № 012702 и
№ 012703.
Общинска транспортна схема:
1. БЕРКОВИЦА – ПЪРЛИЧЕВО – маршрутни разписания с часове на тръгване
07.25 часа, 07.45 часа, 13.00 часа, 17.20 часа и 18.15 часа.
С цел защита на особено важния обществен интерес по осигуряване на
транспортно обслужване на населението на община Берковица, 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 Берковица по реда на АПК.
Решението подлежи на обжалване по реда на 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 в 14-дневен срок от
публикуването му чрез Областен управител на област Монтана пред Административен
съд – гр. Монтана.
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