ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,
e-mail:obshtina@straldzha.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД СТРАЛДЖА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Атанас Киров Киров – Кмет на община Стралджа
Относно: Провеждане на процедура по избор на изпълнител за извършване на
обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания - №28101 и №28201
на автобусна линия София – Стралджа, част от Републиканската транспортна схема,
квота на община Стралджа
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Настоящата докладна записка е изготвена въз основа на следните мотиви:
През 2020г., Община Стралджа проведе процедура по Закона за обществените
поръчки (ЗОП) за възлагане на обществен превоз на пътници по следните маршрутни
разписания част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Стралджа:



София – Стралджа – МР№28101(с часове на тръгване: от София -15:30ч. и от
гр.Стралджа – 03:40ч.);
София – Стралджа – МР№28201(с часове на тръгване: от София -17:30ч. и от
гр.Стралджа – 06:30ч.).

След проведената по ЗОП процедура е сключен договор с лицензиранa фирма превозвач за извършване на обществен превоз на пътници, със срок на действие до
19.06.2021г. С Решение № АК-1202-00003 от 17.06.2021г. на Областен управител на
област Ямбол е допусната „спешна мярка” 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, изразяваща се
в даване на формално съгласие за удължаване на обществената поръчка за срок от 12
месеца т.е. до 19.06.2022г.
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Поради необходимостта от избор на изпълнител и сключване на нов договор за
извършване на обществен превоз на пътници се налага Общински съвет Стралджа да
вземе решение за реда,по който, след проведена процедура,ще се възлагат превозите по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки. Процедурата по
възлагане на превозите по съответните маршрутни разписания може да започне само
след съгласуването и по реда на Закона за автомобилните превози /ЗАвП/. В
изпълнение на изискванията на чл.19, ал.6 от ЗАвП с писма, с наши изх.№ ИДОС561/05.10.2021г. и № ИДОС-721/08.12.2021г. сме уведомили Министъра на транспорта
и съобщенията за намерение за започване на процедура за възлагане на превози по
маршрутни разписания №28101 и №28201 на автобусна линия София – Стралджа, част
от Републиканската транспортна схема, квота на община Стралджа. В отговор с писма с
Рег.№ 06-02-19/20.10.2021г. и Рег.№06-02-275/28.01.2022г. на Министъра на транспорта
и съобщенията сме получили съгласуване на започването на процедура за възлагане на
превози по горепосочените маршрутни разписания.
Съгласно изискванията на чл. 19, ал.2 от ЗАвП, превозите по автобусни линии се
възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за
обществените поръчки и в съответствие с 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) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) в
зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на
оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по автобусни линии се
възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор,
възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато
оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при
условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО)
№ 1370/2007.
Съгласно чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след
проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в
съответствие с 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) № 1191/96 и (ЕИО) №
1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда
компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя
изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.
С оглед провеждане на процедура за избор на изпълнител на услуга за обществен
превоз на пътници и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2
от ЗАвП и чл.16в, ал.1 от Наредба№2 от 15.03.2002г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, предлагам Общински съвет Стралджа да вземе следното
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РЕШЕНИЕ:

1.Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз
на пътници по маршрутни разписания №28101 и №28201 на автобусна линия София –
Стралджа, част от Републиканската транспортна схема, квота на община Стралджа по
реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
2.Услугата по т.1 да бъде възложена за срок от 5 (пет) години.
3.С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите
функции, относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по процедурата
на Кмета на Община Стралджа, като го упълномощава да предприеме и извърши
всички правни и фактически действия по провеждането и по реда на Закона за
обществените поръчки и сключи договор с избрания изпълнител.
4.Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60, ал.1 от
Административно процесуалния кодекс (АПК), предвид откриване, провеждане и избор
на изпълнител на услугата в най-кратки срокове.
5.Възлага на Кмета на Община Стралджа осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа
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