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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ОА04-11251 

Велико Търново, 29.12.2021 г. 

 

 

С писмо, наш входящ № ОА04-10996/16.12.2021 г., кметът на община 

Павликени се обръща към Областен управител на област Велико Търново с 

искане да бъдат предприети конкретни действия, а именно прилагане на спешна 

мярка по  реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския 

парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г., съгласно разпоредбите 

на 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.  

 

 С Решения № ОА04-9676/27.12.2019 г. и № ОА04-4258/01.07.2020 г. 

Областен управител на област Велико Търново разреши да бъде предприета 

спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г., съгласно 

разпоредбите на 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 и разреши на Община Павликени да извърши пряко 

възлагане по отношение на пакети от линии, утвърдени с Решение № 809 от 

12.09.2019 г. на Общински съвет – Павликени. 

 Решение № ОА04-4258/01.07.2020 г. на Областен управител на област 

Велико Търново е със срок до сключване на нови договори с изпълнители, но не 

по-късно от 31.12.2021 г. 

 

От изложеното в писмото на кмета на Община Павликени става ясно, че 

Община Павликени е предприела необходимите действия, за да обезпечи 

непрекъснатото изпълнение на обществения превоз, като са открити три 

процедури за възлагане на обществени поръчки с уникални номера в Регистъра 

на обществените поръчки 00039-2019-0026 (открита на 02.10.2019 г.), 00039-

2019-0028  (открита на 15.11.2019 г.) и 00039-2020-0006 (открита на 31.03.2020 

г.), публично достъпни на адрес www.aop.bg. Процедурите са прекратени поради 

липса на подадени оферти.  

 

През 2021 г. Община Павликени започва процедура за промяна на 

транспортната схема. През ноември 2021 г. са внесени за разглеждане промени в 

http://www.aop.bg/
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Областната транспортна схема пред Областната комисия за обсъждане на 

промени в Областната транспортна схема. В резултат на това, на сесията на 

Общински съвет - Павликени през месец ноември 2021 г. е внесено предложение 

за промяна на транспортната схема и съответно с Решение № 449/25.11.2021 г. е 

одобрена промяната на транспортна схема. 

 

Община Павликени има сключени договори за възлагане на обществения 

превоз с превозвача „Алекс О`K“ ЕООД – гр. Велико Търново за срок до 

31.12.2021 г. 

 

На 15.12.2021 г. е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената 

транспортна схема от квотата на Община Павликени“. Това означава, че до 

31.12.2021 г. е невъзможно да бъде сключен нов договор за възлагане на 

обществения превоз.     

 

От споменатите по-горе обстоятелства е видно, че е налице риск от 

прекъсване изпълнението на услугата обществен превоз на пътници по смисъла 

на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на 

Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г. 

 

 Съгласно споменатия текст, в случай на прекъсване на услугите или на 

непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да 

предприеме спешна мярка във вид на пряко възлагане или формално съгласие за 

удължаване на обществена поръчка за услуги. Следва да се отбележи, че 

съгласно чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 възлагането или 

удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка не следва да 

надвишават две години. 

  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 

1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 

г. и във връзка с чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси 

 

 

РЕШИХ: 

 

Предприемам спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 

1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 

г., съгласно разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, и разрешавам на Възложителя – 

Общински съвет - Павликени, поради възникнал риск от прекъсване на 

услугата обществен превоз на пътници, да предостави право на кмета на Община 

Павликени да извърши пряко възлагане, по отношение на пакети от автобусни 

линии, утвърдени с Решение № 449/25.11.2021 г. на Общински съвет – 
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Павликени, със срок на изпълнение от изтичане срока на действащите договори 

до сключване на нови договори с изпълнители, след проведена процедура, но не 

по-късно от 31.12.2022 г.  

 

 Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален 

ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Павликени.  

 

 На основание чл. 16д, ал. 8 от Наредба № 2 от 15 март 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. Велико Търново от всяко заинтересовано лице в 14-

дневен срок от публикуването му. Жалбата се подава чрез Областен управител на 

област Велико Търново. 

 

 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ (П) 

Областен управител на   

област Велико Търново 

 

 
Съгласувал: Станислав Николов – зам. областен управител ……………………. 

Съгласувал: Петя Райкова – главен секретар …………………………… 

Съгласувал: Силвия Димитрова – директор АКРРДС ………………….. 

Изготвил: Илиян Илиев – гл. експерт, АКРРДС …………………………. 


