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Относно: Стартиране на процедура за пряко възлагане, превозите по автобусни линии
от утвърдената общинска транспортна схема в част – градски линии на
вътрешния оператор „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Според чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година 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 /Регламента/ всеки компетентен местен
орган, независимо дали е индивидуален орган или представлява група от органи,
предоставящ интегрирани обществени услуги за пътнически превоз, може да реши сам
да извършва такива услуги или пряко да възложи обществени поръчки за услуги на
правно обособено образувание, върху което компетентният местен орган или при
наличие на група от органи — поне един компетентен местен орган, упражнява контрол,
сходен с този, който упражнява върху собствените си подразделения.
За да се определи дали компетентният местен орган упражнява контрол, се вземат
предвид фактори като нивото на представителство в административните, управителните
или надзорните органи, уточненията по този въпрос в устава, собствеността,
ефективното влияние и контролът върху стратегически решения и индивидуални
управленски решения. В съответствие с правото на Общността 100 % собственост от
страна на компетентния обществен орган, по-специално в случаите на публично-частно
партньорство, не е задължително условие за установяване на контрол по смисъла на чл.
5, параграф 2 от Регламента, при условие че има доминиращо публично влияние и че
контролът може да се установи въз основа на други критерии. При преценка и
установяване на това обстоятелство следва да се има предвид и легалната дефиниция,
която Регламента дава за „вътрешен оператор“. Съгласно чл. 2, параграф (й) от
Регламента „вътрешен оператор“ означава юридически обособено образувание, над
което компетентният местен орган, или при наличие на група от обществени органи —
поне един компетентен местен орган упражнява контрол сходен с този, който упражнява
върху собствените си подразделения.
Условието за прилагане на чл. 5, параграф 2 от Регламента е вътрешният оператор
или всяко образувание, върху което този оператор упражнява дори минимално влияние,
да осъществяват дейността си за обществен пътнически превоз в рамките на територията
на компетентния местен орган, независимо от изходящи линии или други второстепенни
елементи на тази дейност, навлизащи в територията на съседни компетентни местни
органи, и да не участват в конкурентни тръжни процедури за предоставяне на
обществени услуги за пътнически превоз, организирани извън територията на
компетентния местен орган. Вътрешен оператор може да участва в справедливи

конкурентни тръжни процедури, считано от две години преди изтичане на пряко
възложената му обществена поръчка за услуги, при условие че е било взето окончателно
решение обществените услуги за пътнически превоз, предмет на договора с вътрешния
оператор, да бъдат подложени на конкурентна тръжна процедура и вътрешният оператор
да не е сключил друга пряко възложена обществена поръчка за услуги.
В българското национално право също съществува легална дефиниция за
„вътрешен оператор“. Нормативният акт, който урежда тези обществени отношения е
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. Същата е издадена на
основание чл. 18 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/. Нормите както на закона,
така и на наредбата са синхронизирани с европейското законодателство и доуточняват,
съобразно местните особености правната регламентация, касаеща условията и реда за
разработване и утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на
обществените превози на пътници с автобуси. Съгласно § 1, т. 7 от Допълнителните
разпоредби на наредбата "Вътрешен оператор" е юридическо обособено образувание,
което:
а) е лице, регистрирано като търговец, което притежава лиценз за извършване на
превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, и
б) над което общинският съвет, а при група от няколко общински съвета
възложители - поне един от тях, упражнява контрол, сходен с този, който упражнява
върху собствените си подразделения, и
в) вътрешният оператор или всяко лице, върху което този оператор упражнява
какъвто и да е контрол, осъществяват дейността си за обществен превоз на пътници в
рамките на територията на съответната община; с изключение на изходящи линии или
други второстепенни елементи на тази му дейност, навлизащи в територии на съседни
общини, и
г) не участва в конкурентни конкурси за предоставяне на обществени превози на
пътници, организирани извън територията на общината; вътрешният оператор може да
участва само в конкурси не по-рано от две години преди изтичане на пряко възложената
му услуга при условие, че е било взето окончателно решение тази услуга да се възлага с
конкурс и на вътрешния оператор не е възложена пряко друга услуга за обществен превоз
на пътници.
„ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество.
Община Русе притежава 100 % от акциите на дружеството. Съгласно чл. 32 от устава на
дружеството органите му на управление са едноличния собственик на капитала и съветът
на директорите. Правата на Община Русе като едноличен собственик на капитала в
„ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ ЕАД се упражняват от Общински съвет – Русе. По
силата на чл. 219, ал. 2 от Търговския закон и чл. 34 от Устава на дружеството
едноличния собственик на капитала приема важните за дружеството решения - за
изменение и допълване на устава; увеличаване и намаляване на капитала; преобразуване
и прекратяване на Дружеството и др.
Едноличният собственик на капитала избира и освобождава членовете на Съвета
на директорите. Според чл. 45 от устава на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ ЕАД
Съветът на директорите е органа, който представлява и управлява дружеството. Той е в
състав от 3 (трима) члена. Съветът на директорите осигурява стопанисването и
опазването на имуществото на Дружеството. Той е органът, който определя насоките на
инвестиционната политика, приема годишния бюджет, годишния бизнес план и
програми за дейността на Дружеството, които подлежат на утвърждаване от едноличния
собственик на капитала – Общински съвет Русе. Решенията на съвета се вземат с
обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава.

На следващо място ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД притежава лиценз за
превоз на пътници №03895 издаден от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, който е със срок на валидност до дата
18.07.2029г.
Видно от изложеното ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД е „вътрешен
оператор“ по смисъла на член 2, параграф (й) от Регламент №1370/2007г. и §1, т.7 от
Наредба №2 от 15.03.2002г. на Министъра на транспорт и съобщенията.
Следващото условие, при прилагане на чл. 5, параграф 2 от Регламента е че при
подизпълнение съгласно член 4, параграф 7 вътрешният оператор е длъжен да извърши
самостоятелно по-голямата част от обществената услуга за пътнически превоз. Приема
се че това е поне 80 процента от дейността. Предвиждаме нашето дружество само да
изпълнява превозите по всички линии от вътрешноградската транспортна схема и да не
ползва подизпълнители за тази дейност.
В проекта на договор с „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД за възлагане на
услугата Обществен превоз на пътници по утвърдената, с Решение на ОБС - Русе №1201,
прието с протокол №49/19.09.2019г., общинска транспортна схема в част – градски
линии ще бъдат изготвен съгласно правилата на чл. 16ж, ал. 2 от Наредба №2 от
15.03.2002г. на Министъра на транспорт и съобщенията, като ще бъде включена и клауза,
че дружеството няма да има право да участва в процедури за предоставяне на услуги за
Обществен превоз на пътници извън територията на Община Русе. Този договор, както
и окончателното решение за това възлагане ще бъде предложено за приемане от
Общински съвет – Русе по силата на чл. 19, ал. 6 от ЗАвП.
Съгласно чл. 16г, ал. 1 от Наредба №2 от 15.03.2002г. на Министъра на транспорт
и съобщенията, Общински съвет Русе може, чрез пряко възлагане да сключи договор с
физическо и юридическо лице „вътрешен оператор“, регистриран като търговец, който
притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република
България. Според чл. 16ж, ал. 2 от същия нормативен акт общинският съвет предприема
необходимите мерки, за да гарантира, че една година преди прякото възлагане на
поръчката в Официален вестник на Европейския съюз се публикува най-малко следната
информация: наименованието и адресът на компетентния орган; предвижданият вид на
възлагане на поръчката; услугите и районите, които евентуално ще бъдат обхванати от
поръчката.
Преди изготвянето на това предложение беше извършено проучване относно
предоставянето на услугата – обществен превоз на пътници в общините Варна, Бургас и
Плевен.
В град Варна услугата се предоставя от Търговско дружество „Градски
транспорт“ ЕАД, на което с договор са предоставени придобитите активи (новите
превозни средства) от Общинското предприятие ТАСРУТ (Транспорт и автоматизирана
система за регулиране на уличното движение). Договорът за обществен превоз на
пътници е по Регламент 1370/2007 и няма провеждана процедура по ЗОП.
В град Бургас услугата се предоставя от Търговско дружество „Бургас Бус“ със
100% общинско участие и сключеният договор за обществен превоз на пътници е
тристранен – между Общинския съвет, Общината и Бургас Бус. Изготвен е по
процедурата на Регламента.
В град Плевен вътрешния оператор предоставя услугата - обществен превоз на
пътници само с тролейбуси, при доставката на които е увеличен капитала на
дружеството. Очакват доставка на електробуси и ще се анексира сключения договор за
превоз на пътници. Същият е по Регламента. В договора с оператора има механизъм за
изчисляване на свръхкомпенсирането (печалбата не може да бъде по-вече от 5%).
Видно от горното услугата – обществен превоз на пътници се предоставя на
гражданите от търговски дружества, някои от които са със 100% общинско участие, т.е.

вътрешен оператор. Превозите са възлагани с договор, съгласно изискванията на
Регламент 1370/2007. Няма провеждани процедури по ЗОП.
За въвеждането на новата транспортна схема ще е необходим парк от тролейбуси
и автобуси за покриване на всички линии от схемата, който значително надвишава броя
на тези по предстоящата доставка по проект „Подобряване качеството на атмосферния
въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен
транспорт - електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на
Европейския съюз. „Общински транспорт Русе“ ЕАД, като вътрешен оператор ще бъде
основният изпълнител по предоставянето на транспортната услуга, т.е. ще изпълнява
превозите по всички линии от вътрешноградската транспортна схема. Това ще доведе до
значително завишаване на персонала, с който извършва обслужването, с което ще се
създадат възможности на досега работещите в бранша да продължат да изпълняват този
вид дейност. Наличието на вътрешен оператор премахва конкуренцията между
превозвачите и т.нар. война за пътници, породена от намаления брой пътувания и
големия процент на препокриване на маршрутите. Новата транспортна схема предвижда
маршрути с намален до минимум процент на препокриване, с което отпадат
предпоставките за нарушения в часовете на тръгване, изпреварване и ред други
закононарушения, които в момента са метод на работа.
При пряко възлагане на вътрешен оператор и поемането на всички линии от
градската транспортна схема се подобряват възможностите за ползване на услугата от
потребителите. Може да бъде приложена изцяло нова тарифна политика с различни от
досега действащите преференциални цени на превозните документи, съобразно
възможностите на дружеството. Абонаментните карти, които сега се издават за една
линия се ползват само в линията, за която са издадени, предвид това, че операторите са
различни. При поемането на превозите от един оператор същите абонаментни карти ще
могат да се използват във всички превозни средства по маршрута на дадената линия,
което ще намали времето за чакане от страна на пътниците и те ще се придвижват
значително по бързо. Целта е да се предоставя бърз и удобен транспорт на ползващите
услугата.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе
да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година 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, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.16ж, ал. 2 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 –
Русе
Р Е Ш И:
1. Предоставя мандат на Кмета на Община Русе да стартира процедура за
пряко възлагане, превозите по линиите от утвърдената с Решение на Общински
съвет - Русе № 1201, прието с Протокол № 49 от 19.09.2019 година, общинска

транспортна схема в част – градски линии на вътрешния оператор „ОБЩИНСКИ
ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД, съгласно правилата на Регламент №1370/2007г. и
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, като
публикува в Официален вестник на Европейския съюз необходимата информация
по чл. 16ж, ал. 2 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.
2. Кмета на Община Русе, да внесе в Общински съвет – Русе проект на договор с
„ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД за възлагане на услугата Обществен превоз на
пътници по утвърдената, с Решение на Общински съвет - Русе № 1201, прието с

Протокол №49/19.09.2019г., общинска транспортна схема в част – градски линии.
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