
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШ ЕНИЕ

за прекратяване на обособена позиция № 5, обособена позиция №  8 и обособена позиция 
№  9 по процедура с уникален номер в РОИ: 00073-2019-0083

№  РД 24 -  от ..5 b .l- .O A  2020 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл.110, ал. 1, т. 
1 от ЗОП, във връзка с процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 18, 
ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „И звърш ване на обществен 
превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна 
и общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново“ , по обособени позиции:

- Позиция №  5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час на 
тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски Тръмбеш 7.00 и 13.00 
часа

- Позиция № 8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на 
тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново - Свищов с начален 
час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа

- Позиция №  9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново №  4101

открита с Решение № РД 24 - 208 от 30.12.2019 г. с ID 951901, публикувано в електронната 
страница на Агенцията по обществени поръчки на 30.12.2019 г., с уникален номер № 00073- 
2019-0083 на поръчката в РОП и с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/762, с обща прогнозна стойност 40 850.00 
(четиридесет хиляди осемстотин и петдесет) лева без ДДС

I. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново инж. Даниел, Панов, е публичен възложител по
чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 
тел: 062/619 231; e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;

Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“ ;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 

Обществени услуги.

II. О БЩ ЕСТВЕН А ПОРЪЧКА
II. 1. Обект на поръчката - Услуги
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: „И звърш ване на 

обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от 
републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико 
Търново“ , по обособени позиции:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/762
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- Позиция № 5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час на 
тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски Тръмбеш 7.00 и 13.00 
часа

- Позиция № 8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на 
тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново - Свищов с начален 
час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа

- Позиция №  9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново №  4101

11.3. Кратко описание на поръчката: „Извършване на обществен превоз на пътници по 
утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново“ , по обособени позиции: Позиция № 5: Автобусни линии 
Велико Търново - Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико 
Търново - Полски Тръмбеш 7.00 и 13.00 часа; Позиция № 8: Автобусни линии Велико Търново
- Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново
- Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа; Позиция № 9: Автобусна 
линия Пловдив - Велико Търново № 4101.

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по 
реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, във връзка с Решение № 1520 по протокол № 59 от 27.06.2019 г. 
от заседание на Великотърновски Общински съвет, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за 
автомобилните превози, чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси на Министерството на транспорта и съобщенията и в съответствие с нормите 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 регламент (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета/L 315/1 от 3.12.2007 г.

11.4. Основен CPV код: 60112000
11.5. Вид на процедурата: Процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП - договаряне без 

предварително обявление.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24 - 208 от 30.12.2019 г. на Кмета на 

Община Велико Търново
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0083

IV. ПРЕКРАТЯВАМ  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА, с предмет:

„И звърш ване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания 
по тях от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община 
Велико Търново“ , по обособени позиции:

- Позиция № 5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени е начален час на 
тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски Тръмбеш 7.00 и 13.00 
часа

- Позиция № 8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на 
тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново - Свищов с начален 
час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа

- Позиция №  9: Автобусна л и н и я  Пловдив - Велико Търново № 4101

IV. 1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно „Възложителят прекратява 
процедурата, когато не е подадена нито една оферта“ .



IV.2. М ОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА О БЩ ЕСТВЕН АТА ПОРЪЧКА:

С Решение № РД 24 - 208 от 30.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП - договаряне без предварително обявление, за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „И звърш ване на обществен превоз на пътници 
по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна и общинска 
транспортни схеми - квота Община Велико Търново“ , по обособени позиции: Позиция №  
5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 
и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски Тръмбеш 7.00 и 13.00 часа; Позиция №  8: Автобусни 
линии Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна 
линия Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа; 
Позиция № 9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново № 4101.

Изпратени са покани до 4 (четири) фирми, които имат право да подадат оферти за една, 
две или за трите обособени позиции. В определения в поканите срок: до 17:00 часа на 
17.01.2020 г. няма постъпила оферта от нито една от поканените фирми.

Във връзка с това Възложителят взема настоящото решение за прекратяване на 
обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: „И звърш ване на 
обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от 
републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико 
Търново“ , по обособени позиции:

- Позиция №  5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час на 
тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски Тръмбеш 7.00 и 13.00 
часа

- Позиция №  8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на 
тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново - Свищов с начален 
час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа

- Позиция №  9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново №  4101

V. Съгласно чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/762.

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. “д“ от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подам в 10-дневен срок от публикуването му в профила на 
купувача. Жалбата се подава до Колегията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша 
№ 18, с копие и до Възложителя./'

Л

I :/!,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ \ ^
ИНЖ. ДАНИЕЛ / $ А Н О В  'g jf
КМ ЕТ НА ОБЩ ИНА ^ Й Л р Щ Д Ъ Р Н с/вО

Съгласувал:
Надя Петрова 
Директор диреки^я_011

Изготвил и съгласувал: i 

Грета Маринова
Юрисконсулт в дирекция Oil
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