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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№ О А - А К - 0 6 - 1 / 0 1 . 0 4 . 2 0 2 2 г .  

 В Областна администрация Кюстендил е образувана преписка с вх. № ОА-08-01-

16 от 23.03.2022г. на кмета на Община Кюстендил, с искане за разрешение за 

предприемане на спешна мярка съгласно член 5, параграф 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  

/Регламент (ЕО) № 1370/2007/, чрез пряко възлагане, като бъдат сключени договори с 

превозвачите извършващи услугата обществен превоз на пътници, относно подробно 

описани в писмото автобусни линии, за срок до сключване на договори по влязло в сила 

решение за възлагане на обществена поръчка, но не по-дълъг от две години. Поискано 

е да бъде допуснато предварително изпълнение на решението. 

В искането е посочено, че до настоящият момент обществената услуга за превоз 

на пътници по посочените автобусни линии се изпълнява, съгласно сключени договори-  

Договор №Д-00-769 от 30.12.2021 г., Договор №Д-00-770 от 30.12.2021 г. и Договор 

№Д-00-771 от 30.12.2021 г., които подлежат на прекратяване, с оглед уговорените 

клаузи в тях. Посочено е също, че е проведена обществена поръчка с предмет 

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“, която е 

публикувана в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчка“ /ЦАИС ЕОП/ с УИН00426-2021-057, приключила е с решение за 

определяне на изпълнител относно обособени позиции от №2 до №7, но е налице 

обжалване на решението за откриване на процедурата.  

Искането е разгледано на заседание на комисията по чл.11, ал. 1 от Наредба №2 

от 15.03.2002 г. (загл. изм. – дв бр. 44 от 2011 г.) за условията и реда за утвърждаване 

на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

назначена със Заповед №ОА- РД-15-35 от 25.03.2022 г. на Областния управител на 

Кюстендилска област, която се е произнесла с Протокол № КД-03-56/30.03.2022г. 

След извършена служебна проверка на относимите към случая документи, се 

установява от правна и фактическа страна следното:     

В чл. 18 на Договор №Д-00-769 от 30.12.2021 г., Договор №Д-00-770 от 

30.12.2021 г. и Договор №Д-00-771 от 30.12.2021 г., е уговорено, че същите се 

прекратяват  до изчерпване на посочените суми в договорите, или до сключване на 

договор по обявената обществена поръчка в ЦАИС ЕОП с УИН00426-2021-057, което от 

двете събития настъпи първо. Плащаниято по трите договора общо не могат да 

надвишават сума в размер на 30 000, без включен ДДС, или 36 000 с включен ДДС.  

От представената от Община Кюстендил справка за изплатените на фирмите 

превозвачи суми към 29.03.2022г. по гореописаните договори е видно, че към 
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настоящият момент е изплатена общо сума в размер на 36 000 лева с ДДС, която е и 

максималната сума уговорена в трите договора, поради което същите подлежат на 

прекратяване, на основание на уговорените клаузи в тях. 

Видно от публикуваната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП с УИН00426-2021-057 

е че, автобусните линии, за които е поискано издаване на решение за спешна мярка, 

чрез пряко възлагане, са предмет на гореописаната обществената поръчка и попадат в 

обособени позиции от №2 до №7. 

Същевременно с решение №114/17.02.2022г. на Комисията за защита на 

конкуренцията е оставена без уважение жалбата на „Волан Бо“ срещу Решение 

№F166597/04.11.2021г. за откриване на „открита“ процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската, областната и републиканската транспортни схеми съгласно маршрутни 

разписания“, с УИН 00426-2021-057 в ЦАИС ЕОП, в частта по обособена позиция №2-7. 

С писмо изх.№ДИП-144/1012 от 10.03.2022г. Комисия за защита на 

конкуренцията е уведомила Община Кюстендил, че е постъпила жалба срещу решение 

№114/17.02.2022г. на КЗК.  

От направена справка на електронната страница на Върховен административен 

съд на Република България е видно, че е образувано административно дело 

№2723/2022г. по описа на съда, срещу решение №114/17.02.2022г. на КЗК, насрочено 

на 04.04.2022г. 

В нормата на чл.112, ал.8 от ЗОП е регламентирано, че възложителят няма право 

да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения 

по процедурата. 

Гореизложеното обосновава наличието на непосредствен риск от прекъсване на 

важна обществена услуга по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007г., 

предвид прекратяването на договорите за обществен превоз на пътници и 

невъзможността за сключване на нови договори по проведената обществена поръчка, с 

УИН 00426-2021-057 в ЦАИС ЕОП, поради наличието на оспорване на решението за 

откриване на обществената поръчка. 

Според чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007, в случай на прекъсване на 

услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да 

предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или 

формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги. Възлагането на 

обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не може да надвишава две години. 

Направено искане на кмета на Община Кюстендил, срокът на спешната мярка да 

бъде до сключване на договори по влязло в сила решение за възлагане на обществена 

поръчка, но не по-дълъг от две години е необосновано, предвид обстоятелството, че вече 

е проведена обществена поръчка, която се обжалва пред Върховен административен съд 

и делото е насрочено за разглеждане на 04.04.2022г., поради което разумен и 

целесъобразен срок на действие на решението за спешна мярка е до 31.12.2022 г. или 

до сключване на договор по проведената процедура за обществена поръчка. 

До настоящият момент за обслужване на автобусните линии по Договор №Д-00-

769 от 30.12.2021 г., Договор №Д-00-770 от 30.12.2021 г. и Договор №Д-00-771 от 

30.12.2021 г. не е издавано решение на Областния управител на Област Кюстендил, 

представляващо предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент 

(ЕО) №1370/2007г. 

Относно искането за допускане на предварително изпълнение на решението: 

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалният кодекс в 

административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, 

когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се 

защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да 

бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението 
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на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по 

искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. 

Предвид горното, във връзка с високата обществена значимост и с цел 

осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, следва да бъде допуснато 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

Във връзка с гореизложеното и възникналата необходимост от спешна мярка, 

поради риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението, на основание 

чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007  и 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  чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалният кодекс /АПК/ 

                        I. Р А З Р Е Ш А В А М: 

Кметът на Община Кюстендил, чрез пряко възлагане да осигури превозвач за 

превоз на пътници с автобуси, за срок до 31.12.2022г. или до сключване на договори 

въз основа на проведена процедура по реда на ЗОП или договор по Закона за 

концесиите, което от двете събития настъпи по-рано, за линиите, както следва: 

1. Автобусна линия Кюстендил - София – Кюстендил 

2. Автобусна линия Кюстендил - Пловдив – Кюстендил 

3. Автобусна линия №10 Кюстендил - Дупница – Кюстендил 

4. Автобусна линия №10 Кюстендил - Гюешево – Кюстендил 

5. Автобусна линия №10 Кюстендил – Гюешево - Преколница – Кюстендил 

6. Автобусна линия №10 Кюстендил - Преколница - Гюешево– Кюстендил 

7. Автобусна линия №11 Кюстендил – Бобешино – Кюстендил 

8. Автобусна линия №12 Кюстендил – Церовица – Кюстендил 

9. Автобусна линия № 21 Кюстендил – Коняво – Кюстендил 

10.  Автобусна линия №22 Кюстендил – Долна Гращица – Кюстендил 

11.  Автобусна линия №23 Кюстендил – Таваличево - Катрище – Кюстендил 

12. Автобусна линия №23 Кюстендил – Катрище - Таваличево – Кюстендил 

13. Автобусна линия №4А Кюстендил – Лозно – Кюстендил 

14. Автобусна линия №13 Кюстендил – Радловци – Кюстендил 

15. Автобусна линия №13А Кюстендил – Лисец – Кюстендил 

16. Автобусна линия Кюстендил – Рилски манастир – Кюстендил 

17. Автобусна линия №9 Кюстендил – Богослов – Кюстендил 

18. Автобусна линия №9А Кюстендил – Хотел Руен – Кюстендил 

19. Автобусна линия №4 Кюстендил – Грамаждано – Кюстендил 

20. Автобусна линия №4 Кюстендил – Грамаждано – Кюстендил 

21. Автобусна линия Кюстендил – Бобов дол – Кюстендил 

22. Автобусна линия №19 Кюстендил – Гирчевци – Кюстендил 

23. Автобусна линия №19 (обиколна) Кюстендил – Гирчевци – Багренци –

Търновлаг – Багренци – Пиперков чифлик – Кюстендил 

24. Автобусна линия №19 (обиколна) Кюстендил – Гирчевци – Багренци –

Търновлаг –Нови чифлик – Пиперков чифлик – Кюстендил 

25. Автобусна линия № 20 Кюстендил – Багренци – Търновлаг – Кюстендил 

26. Автобусна линия №20 (обиколна) Кюстендил – Багренци –Търновлаг – 

Багренци – Гирчевци - Жабокрът – Кюстендил 

27. Автобусна линия №5 Кюстендил – Слокощица – Кюстендил 

28. Автобусна линия №5 Слокощица – Горна Брестница – Слокощица 

29. Автобусна линия №5А Кюстендил - Слокощица – Граница – Берсин – 

Кюстендил 

30. Автобусна линия №6 Кюстендил – Пиперков чифлик – Граница – Берсин – 

Кюстендил 



4 от 4 

 

31. Автобусна линия №6 (в определени дни) Кюстендил – Пиперков чифлик – 

Граница – Берсин – Кюстендил 

32. Автобусна линия №6А Кюстендил – Гранички манастир – Кюстендил 

33. Автобусна линия №7 Кюстендил – Търсино – Кюстендил 

34. Автобусна линия №8 Кюстендил – Кадровица – Кюстендил 

35. Автобусна линия Кюстендил – Благоевград – Кюстендил 

36. Автобусна линия №14 Кюстендил – Стенско – Кюстендил 

37. Автобусна линия №14А Кюстендил – Олтоманци – Кюстендил 

38. Автобусна линия №15 Кюстендил – Полетинци – Кюстендил 

39. Автобусна линия №16 Кюстендил – Скриняно – Кюстендил 

40. Автобусна линия №17 Кюстендил – Полска Скакавица – Кюстендил 

41. Автобусна линия №18 Кюстендил – Раждавица – Кюстендил 

42. Автобусна линия №18 Кюстендил – Раждавица – Шипочано – Дворище –

Кюстендил 

43. Автобусна линия №18 Кюстендил – Дворище – Шипочано - Раждавица -

Кюстендил 

44. Автобусна линия №18 Кюстендил – Раждавица – Стенско –Кюстендил. 

 Решението да се връчи на Кмета на община Кюстендил за изпълнение. 

Решението да бъде публикувано в един местен и един национален ежедневник. 

Решението, в частта по т.I, подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез 

Областния управител на Област Кюстендил, в 14-дневен срок от публикуването му, пред 

Административен съд Кюстендил. 

II. Д О П У С К А М: 

Предварително изпълнение на настоящото решение поради наличие на 

непосредствен риск от прекъсване на обществената услуга по Договор №Д-00-769 от 

30.12.2021 г., Договор №Д-00-770 от 30.12.2021 г. и Договор №Д-00-771 от 30.12.2021г. 

Решението в частта му, с която се допуска предварително изпълнение, може да се 

обжалва чрез Областния управител на Област Кюстендил пред пред Административен 

съд Кюстендил, в тридневен срок от съобщаването му. 

 

КАТЯ ДИМИТРОВА  /п/ 

Областен управител на Област Кюстендил 

 

 


