Препис – извлечение!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 84
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
28.02.2020 г. с Протокол №6
ОТНОСНО: Възлагане извършването на превоз на пътници по автобусна линия
Стара Загора – Николаево през Ветрен и Стара Загора – Николаево през Елхово,
включена в областната транспортна схема, на превозвача Николинка Димитрова
Драгиева, ЕГН: хххххххххх, в качеството й на ЕТ „НИКОЛИНКА ДРАГИЕВА“, вписан
в Търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК:123625439, със седалище и адрес на
управление област Стара Загора, община Николаево, гр. Николаево 6190, ул. Св. Св.
Кирил и Методий №23, имащ валидно издаден и действащ Вътрешен лиценз №02649 за
извършване на пътнически превози.
Мотиви:
С 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
(Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.), Издадена от министъра на транспорта и
съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г., изм. и доп., бр. 32
от 8.04.2003 г., изм., бр. 45 от 2.06.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм. и доп., бр. 44 от
10.06.2011 г., се определят условията и редът за утвърждаване на транспортните схеми
и за осъществяване на обществените превози на пътници с автобуси.
Съгласно чл. 16в., ал. 1 от наредбата, 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.
Съгласно чл. 16г. от наредбата:
(1) Общинският съвет може чрез пряко възлагане да сключи договор с лице по чл. 2
само ако лицето е вътрешен оператор. Обявление за взетото решение се публикува в
един местен и един национален ежедневник.
(2) Условията, съответно - договорът, по ал. 1 задължително включват:
1. посочване на маршрутното разписание и ясно определяне на задълженията за
извършване на обществена услуга на лицето по чл. 2;
2. определяне изчерпателно по прозрачен начин така, че да се предотврати
свръхкомпенсиране на:
а) параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, ако има такава;
б) естеството и обема на предоставените изключителни права, ако има такива;
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3. определяне на механизмите за разпределение на разходите, свързани с предоставяне
на услугите; тези разходи могат да включват разходите за персонал, енергия, пътни
такси, превозни средства, необходими за извършване на услугата, както и фиксирани
разходи и подходяща възвръщаемост на капитала;
4. механизмите за разпределяне на приходите от продажба на билети, които могат или
да останат у лицето по чл. 2, или да бъдат изплатени на общинския съвет или поделени
между тях;
5. норми и изисквания към качеството на услугата, ако има такива;
6. дали се допускат подизпълнители и какъв е максимално допустимият процент от
стойността или обема на услугата в съответствие с изискванията на 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.
(3) При пряко възлагане на задължението за обществена превозна услуга параметрите
по ал. 2, т. 2, буква "а" се определят така, че компенсацията да не надвиши сумата,
необходима за покриване на нетния финансов ефект върху направените разходи и
реализираните приходи в изпълнение на задълженията за обществена превозна услуга,
като се отчитат приходите от тази дейност, които остават у вътрешния оператор и
разумна печалба.
(4) Решението за избор на превозвач подлежи на обжалване от всяко заинтересовано
лице в 14-дневен срок от уведомяването му за заповедта по чл. 26, ал. 1, съответно - от
публикуването на съобщението по ал. 1.
Съгласно чл. 16д. от наредбата, Срокът на договорите, с които се възлага
задължението за обществена превозна услуга, не може да надвишава 10 години за
междуселищните и градските автобусни превози.
Съгласно чл. 16ж. от наредбата, общинският съвет, възложил задължение за обществен
превоз на пътници, публикува веднъж годишно отчет, отговарящ на изискванията на
чл. 7, пар. 2 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. Общинският съвет предприема необходимите мерки, за да
гарантира, че поне една година преди отправяне на поканата за участие в конкурса или
една година преди прякото възлагане на поръчката в Официален вестник на
Европейския съюз се публикува най-малко следната информация:
1. наименованието и адресът на компетентния орган;
2. предвижданият вид на възлагане на поръчката;
3. услугите и районите, които евентуално ще бъдат обхванати от поръчката.
Общинският съвет може да реши да не публикува тази информация, когато обществена
поръчка за услуги се отнася до предоставяне на услуги за пътнически превоз,
възлизащи на по-малко от 50 000 километра годишно.
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До момента, считано от 17.11.2008 г. осъществяването на обществени превози на
пътници с автобуси за нуждите на ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, е било осъществявано от
превозвача Николинка Димитрова Драгиева, ЕГН: хххххххххх, в качеството й на ЕТ
„НИКОЛИНКА ДРАГИЕВА“, вписан в Търговския регистър и РЮЛНЦ с
ЕИК:123625439, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община
Николаево, гр. Николаево 6190, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23.
Към дата 18.02.2020 г., от направена справка на електронната страница на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
https://rta.government.bg/images/Image/registri/ip.htm
Превозвачът Николинка Димитрова Драгиева, ЕГН: хххххххххх, в качеството й на ЕТ
„НИКОЛИНКА ДРАГИЕВА“, вписан в Търговския регистър и РЮЛНЦ с
ЕИК:123625439, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община
Николаево, гр. Николаево 6190, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23, има валидно
издаден и действащ Вътрешен лиценз №02649 за извършване на пътнически превози.
За последната година, заплатеното на превозвача ЕТ „НИКОЛИНКА ДРАГИЕВА“
възнаграждение по действащия до момента договор с него възлиза на сумата от 6
619,55 лв., при което прогназната стойност на договора - изчислена за срок от една
година занапред, попада в хипотезата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, при което
възлагането на обществения превоз на пътници с автобусен транспорт, може да се
извърши по реда на чл. 16г. 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.
Т.е., по решение на Общинският съвет, чрез пряко възлагане, следва да сключи договор
обществения превоз на пътници с автобусен транспорт с лице по чл. 2 от наредбата,
което да е вътрешен оператор. В случая, ЕТ „НИКОЛИНКА ДРАГИЕВА“ отговаря на
изискванията за такова лице, вътрешен оператор.
Обявление за взетото решение се публикува в един местен и един национален
ежедневник.
В случая, Общинският съвет може да реши да не публикува информацията по чл. 16ж.
от наредбата, тъй като се касае до предоставяне на услуги за пътнически превоз,
възлизащи на по-малко от 50 000 километра годишно.
На основание с чл. 21, ал. 2 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА във вр. с чл. 16в., ал.
1, чл. 16г., чл. 16д., чл. 16ж. 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, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
1. Възлага се на превозвача Николинка Димитрова Драгиева, ЕГН: хххххххххх, в
качеството й на ЕТ „НИКОЛИНКА ДРАГИЕВА“, вписан в Търговския регистър и
РЮЛНЦ с ЕИК:123625439, със седалище и адрес на управление област Стара Загора,
община Николаево, гр. Николаево 6190, ул. Св. Св. Кирил и Методий №23, имаше
валидно издаден и действащ Вътрешен лиценз №02649 за извършване на пътнически
превози, извършването на превоз на пътници по автобусна линия Стара Загора –
Николаево през Ветрен и Стара Загора – Николаево през Елхово, включена в
областната транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания, които
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представляват неразделна част от настоящото, и при цена на билета за пътник в размер
на четири лева в едната посока, а за ученици - три лева.
2. Възлага на кмета на Община Николаево да сключи с превозвача Николинка
Димитрова Драгиева, ЕГН: хххххххххх, в качеството й на ЕТ „НИКОЛИНКА
ДРАГИЕВА“, вписан в Търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК:123625439, договор за
възлагане извършването на пътническите превози, с предмета и при условията на т. 1 от
решението, както и да договори евентуално други условия, в полза интереса на
общината и гражданите й, каквито намери за необходимо.
Обявление за взетото решение се публикува в един местен и един национален
ежедневник.
3.Информацията по чл. 16ж. от наредбата да не публикува.
4. Възлага изпълнението на така взетите решения на кмета на общината.

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за“ - 13, „против” - няма,
„въздържали се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/
/ Юсеин Юсменов /
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