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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на Решение № 177/31.03.2016 г. на Общинския съвет гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на Решение № 1592/16.12.2014 г. на Общински съвет Сливен е сключен
договор, чрез пряко възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници по общинската
транспортна схема с „Пътнически превози“ЕООД, в качеството му на вътрешен оператор.
Постъпило е писмо № 4704-809/29.03.2016 г. от „Пътнически превози” ЕООД с
предложение част от възложените междуселищни линии от общинската транспортна схема да
отпаднат от договора за обществен превоз на пътници, поради техническа невъзможност за
изпълнение. С Решение № 177/31.03.2016 г. на Общинския съвет определени линии бяха
извадени от договора на „Пътнически превози“ЕООД и възложени на други превозвачи за срок
от една година.
На 27.06.2017 г. е постъпило уведомление от управителя на „Пътнически
превози“ЕООД, че автомобилния парк е обновен, което дава възможност на общинското
дружество да изпълнява всички разписания от общинската транспортна схема.
В връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и 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, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
І. Отменя § 1 от Решение № 177/31.03.2016 г.
ІІ. Общинският съвет пряко възлага на „Пътнически превози“ – гр. Сливен ЕООД, в
качеството му на вътрешен оператор, изпълнение на следните линии от общинската
транспортна схема:
Считано от 15.07.2017 г.:
1. СЛИВЕН – БОЗАДЖИИ
с час на тръгване: от Сливен 6:50 ч., от Бозаджии 7:45 ч.
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2. СЛИВЕН – БОЗАДЖИИ
с час на тръгване: от Сливен 17:30 ч., от Бозаджии 18:40 ч.
3. СЛИВЕН – СКОБЕЛЕВО
с час на тръгване: от Сливен 10:30 ч., от Скобелево 11:20 ч.
4. СЛИВЕН – СКОБЕЛЕВО
с час на тръгване: от Сливен 12:30 ч., от Скобелево 13:20 ч.
5. СЛИВЕН – СКОБЕЛЕВО
с час на тръгване: от Сливен 16:00 ч., от Скобелево 16:50 ч.
6. СЛИВЕН – БИКОВО
с час на тръгване: от Сливен 14:30 ч., от Биково 15:45 ч.
Считано от 12.09.2017 г.:
7. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 7:40 ч., от Жельо войвода 8:30 ч.
8. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 9:40 ч., от Жельо войвода 10:30 ч.
9. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 11:00 ч., от Жельо войвода 11:50 ч.
10. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 12:30 ч., от Жельо войвода 13:20 ч.
11. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 16:00 ч., от Жельо войвода 16:50 ч.
12. СЛИВЕН – ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
с час на тръгване: от Сливен 17:00 ч., от Жельо войвода 6:40 ч.
13. СЛИВЕН – ЧОКОБА
с час на тръгване: от Сливен 7:50 ч., от Чокоба 8:30 ч.
14. СЛИВЕН – ЧОКОБА
с час на тръгване: от Сливен 17:15 ч., от Чокоба 17:50 ч.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Сливен да предостави на „Пътнически превози“ЕООДгр.Сливен маршрутните разписания по т. ІІ.
ІV. Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник.
На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.

Внася,
РУМЕН ИВАНОВ
За Кмет на Община Сливен
Съгласно Заповед № РД 15-1386/30.06.2017 г.
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МОТИВИ:

В изпълнение на Решение № 1592/16.12.2014 г. на Общински съвет Сливен
беше подписан договор за пряко възлагане на обществен превоз на пътници на
„Пътнически превози” Сливен ЕООД по общинската транспортна схема – градска
и междуселищна. Дружеството отговаря на всички изисквания за вътрешен
оператор съгласно § 1 т. 7 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 Решение № 1592/16.12.2014 г. на Общински съвет
Сливен – т.3 е посочено, че районите, които евентуално ще бъдат обхванати от
поръчката са линиите от общинската транспортна схема т.е. градска и
междуселищна. Решението е публикувано в Официален вестник на Европейския
съюз, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. на 15.01.2015 г.
Мотивите, с които е възложено изпълнението на обществен превоз на
пътници на „Пътнически превози” ЕООД са следните:
1.Дружеството е юридическо обособено образувание, над което Общинския
съвет- едноличен собственик на капитала има пълен контрол върху стратегически
и индивидуални управленски решения. /За справка: Учредителен акт, Решения №
391/27.09.2012 г., № 772/30.05.2013 г. № 1276/24.04.2014 г., № 1767/ 23.04.2015 г.,
№ 210 28.04.2016 г. № 249/26.05.2016 г., № 705/30.05.2017 г.на Общински съвет
Сливен, Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала/
2. Дружеството осъществява дейността си на територията на общината.
/Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 г./ През м. март 2016 г. се проведе процедура за възлагане на
превозите от областната и републиканска транспортна схема. Линиите от
областната транспортна схема, които „Пътнически превози”ЕООД изпълняваше
до момента бяха включени в предмета на поръчката и възложени на други
превозвачи. Съгласно регламента вътрешния оператор не може да участва в
поръчки извън определената му територия.
3. Като оператор на обществени услуги поема задължение за извършване на
обществената услуга която друг превозвач не би поел или не би поел до същата
степен или при същите условия без възнаграждение. Дружеството изпълнява
социална функция на общината за превоз на определена категория лица чрез
налагане на тарифни ограничения. Същите ограничения не могат да бъдат
налагани на частни превозвачи. Разумната печалба от дейността е не повече от 5
%.
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След подписване на договора е писмо № 4704-809/29.03.2016 г. от
„Пътнически превози” Сливен ЕООД с предложение част от възложените
междуселищни линии от общинската транспортна схема да отпаднат от договора
за обществен превоз на пътници, поради
техническа невъзможност за
изпълнение. С Решение № 177/31.03.2016 г. на Общинския съвет определени
линии бяха извадени от договора на „Пътнически превози“ЕООД и възложени на
други превозвачи за срок от една година, като някои от тях изтичат на 15.07.2017
г. Получи се различие при предоставяне на услугата за определени категории
пътници, като например безплатен превоз на ученици
На 27.06.2017 г. е постъпило уведомление от управителя на „Пътнически
превози“ЕООД, че автомобилния парк е обновен, закупени са 9 бр. автобуси
което дава възможност на общинското дружество да изпълнява поетото
задължение за извършване на обществена услуга – обществен превоз на пътници
и всички разписания от общинската транспортна схема при единни критерии за
всички населени места на територията на общината.

РУМЕН ИВАНОВ
За Кмет на Община Сливен
Съгласно Заповед № РД 15-1386/30.06.2017 г.
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