
ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 37 

Протокол № 5 от 04.02.2020 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим с вх. № 
РД-01-08-16/21.01.2020 год. и Допълнение към предложение с вх. № РД-01-08-
16#1/28.01.2020 год., относно даване на съгласие за провеждане на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на 
пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортна схема от квотата на община Кричим“. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за 
автомобилните превози, в изпълнение на чл. 16в, ал. 1 и чл. 16д, 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, издадена от 
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 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.), Общински 
съвет при Община Кричим,  

РЕШИ: 

1.       Възлага на Кмета на Община Кричим да проведе процедура по реда на 
глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за услуги на стойност по чл. 
20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 
линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортна схема от 
квотата на община Кричим“, съгласно маршрутни разписания, неразделна част от 
настоящото решение. 

2.       Одобрява документацията за участие в процедурата по реда на глава 
двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за услуги на стойност по чл. 20, 
ал. 3, т. 2 от ЗОП, включваща: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 
от ЗОП, Техническа спецификация с приложени към нея маршрутни разписания - 
Приложение № 1; Проект на Договор - Приложение № 2;  Критерии за определяне на 
икономически най-изгодната оферта и методика за комплексна оценка - Приложение № 
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3 и Образци на декларации от образец № 1 до образец № 21, неразделна част от 
настоящото решение. 

3.       Възлага на Кмета на Община Кричим да организира и проведе процедура 
по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за услуги на 
стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз на 
пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортна схема от квотата на община Кричим“, съгласно маршрутни 
разписания, да одобри протокола на комисията от длъжностни лица за определяне на 
изпълнител на услугата и да сключи договор с избрания за изпълнител. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение от деня на приемането му. 

Приложения: 
1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП; 
2. Техническа спецификация с приложени към нея маршрутни разписания - 

Приложение № 1;  
3. Проект на Договор - Приложение № 2;   
4. Критерии за определяне на икономически най-изгодната оферта и методика за 

комплексна оценка - Приложение № 3 и  
5. Образци на декларации от образец № 1 до образец № 21 

    МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, в изпълнение на чл. 16в, ал. 
1 и чл. 16д, 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, 
издадена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 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.), предвид фактическите и правни 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-16/21.01.2020 год. и Допълнение към 
предложение с вх. № РД-01-08-16#1/28.01.2020 год. от Кмета на община Кричим, 
положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, 
ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК. 

Общински съвет при община Кричим допуска предварително изпълнение на 
Решение № 37 при условията на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК, с цел защита на особено 
важни обществени интереси и създаване на предпоставки за недопускане на 
последваща евентуална значителна или трудно поправима вреда и преодоляване на 
риска жителите на община Кричим /учащи и работещи/, да останат без обществен 
превоз. Със свое Решение № РД-20-104 от 19.09.2019г., Областният управител на 
област с административен център Пловдив е дал формално съгласие за удължаване на 
действащия договор от 09.10.2013г. между община Кричим и съответния превозвач 
„Кричим Експрес“ ООД – изпълнител на обществена поръчка за обществен превоз на 
пътници по съответните автобусни линии от Областната, Републиканската и Общинска 
транспортна схема до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура за 
възлагане на обществена поръчка при условията и реда, определени с Регламент (ЕО) 
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№ 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета и Глава II, Раздел I от Наредба № 2 
от 15.03.2002г. на МТ, но не повече от 6 месеца, считано от 09.10.2019г., което от двете 
събития настъпи по-рано. Спешната мярка изтича на 09.04.2020г. Предвид 
императивните срокове, предвидени в Закона за обществените поръчки и 
регламентирания с него ред за провеждане на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, община Кричим ще бъде в невъзможност да сключи договор за възлагане на 
обществена поръчка до 09.04.2020 година, на която дата изтича спешната мярка, дадена 
с Решение № РД-20-104 от 19.09.2019г. на Областният управител на област с 
административен център Пловдив, поради което се допуска предварително изпълнение 
на настоящото решение. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


