
1

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 854
взето на заседание на Общински съвет– Две могили

с Протокол № 57/28.01.2011 г.

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 17, ал. 4, т. 2 от 
Закона за автомобилните превози и Докладна записка с вх. № 24
от 20.01.2011 г.

Р Е Ш И:
1. Да бъде проведен конкурс за възлагане на превоза по междуселищни 

автобусни линии за срок от 5 (пет) години по приложените разписания от 
Общинската и областната транспортна схема, като делегира на Кмета на 
община Две могили изпълнението на своите функции, относно провеждането 
на конкурса.

2. Утвърждава изискванията към кандидатите и технически условия 
към превозните средства

2.1. До участие в конкурса се допускат физически и/или юридически 
лица, които: 

2.1.1. Са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон;
2.1.2. Не са обявени в несъстоятелност, не се намират в процедура по 

обявяване в несъстоятелност и срещу същите не се водят изпълнителни дела
2.1.3. Разполага с не по-малко от 3 (три) броя автобуси, съответстващи 

на изискванията на транспортната и техническата годност. За същите 
автобуси да са налице удостоверения за МПС, за превоз на пътници на 
територията на Република България или съответния брой заверени копия на 
лиценз на общността за превоз на пътници. 

2.1.4. Са представили изискваните документи, съгласно Решението по 
т. 3 на община Две могили.
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2.2. Не се допуска до участие кандидат с нередовни, или непълни 
документи, както и представянето на такива допълнително, след отварянето 
на пликовете.

2.3. Не се допускат до участие превозвачи, които не са осигурили 
необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за 
извършване на обявения превоз.

2.4. Представените превозни средства следва да са минали периодичен 
преглед за техническата им изправност.

2.5. В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на 
трудноподвижни лица, курсовете, определени за този превоз, ще бъдат 
възложени за изпълнение на класиралите се на общо основание за тях 
кандидати

2.6. Данните в офертата се отпечатват, или попълват с неизтриваемо 
мастило и се подписват от управителя на фирмата, или надлежно 
упълномощено от него лице. Всички направени поправки се парафират от 
лицето, подписало офертата. Офертата се представя в отделно запечатан 
непрозрачен плик към изискуемите документи, поставени в общ плик, 
надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, както и наименованието 
на конкурса. 

3. Утвърждава следните документи, необходими за допускане до 
участие в конкурса и изискванията, на които те трябва да съответстват:

3.1. Актуално удостоверение за регистрация на участника, издадено от 
Търговския регистър. 

3.2. Документ за регистрация на участника по ДДС (идентификационен 
номер по ДДС) или декларация, че същият не е регистриран - копие, заверено 
от участника.

3.3. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници и 
списъка към него, заверено в актуалния си вариант от РОДАИ по 
месторегистрация на превозвача.

3.4. Удостоверение за липсата, или наличието на процедура по 
обявяване в несъстоятелност – оригинал.

3.5.Удостоверения за липсата, или наличието на изпълнителни дела 
срещу кандидата, издадени от СИС - гр. Бяла и АДВ – оригинали.

3.6. Нотариално заверени копия от свидетелствата за регистрация на 
всички автобуси, включени в лиценза, с които се участва в конкурса.

3.7. Нотариално заверени копия от удостоверенията за транспортна 
годност на автобусите.

3.8. Копия от знака за периодичен преглед на техническата изправност 
– с дата на издаване не повече от шест месеца преди крайния срок за 
подаване на документите.

3.9. Копия от застрахователните полици, Гражданска отговорност и 
Злополука на пътниците, или Гражданска отговорност на превозвача и 
доказателства за тяхната валидност (документи, удостоверяващи 
плащанията).
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3.10. Удостоверение от РОДАИ по месторегистрация на превозвача за 
допуснати нарушения по осъществяване на транспортната дейност –
оригинал.

Непредставянето на документ от списъка по т. 3, отнасящ се до 
фирмата на кандидата, го извежда от състава на допуснатите до участие в 
конкурса. 

Непредставянето на документ от списъка по т. 3, отнасящ се до автобус 
на кандидата, го извежда от състава на автобусите, с които се участва.

4. Утвърждава следните допълнителни документи:
4.1. Декларация от управителя на фирмата, дали автопаркът, с който 

участва е ангажиран с изпълнение на други превози.
4.2. Сертификат за екологичност на представените МПС.
Непредставянето на документи по т. 4 не изключва кандидата от 

участие в конкурса.
5. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка на 

кандидатите:
5.1. Екологичност на превозните средства.
5.1.1. Всяко превозно средство, със сертификат за екологичност, 

получава 2 (две) точки.
Точките по критерия се образуват, като средноаритметично от 

получените точки от всички превозни средства, с които се участва.
5.2. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация: 
5.2.1. До 10 (десет) години – 5 (пет) точки.
5.2.2. От 10 (десет) до 15 (петнадесет) години – 3 (три) точки.
5.2.3. От 15 (петнадесет) до 20 (двадесет) години – 1 (една) точка.
5.2.4. Над 20 (двадесет) години – 0 (нула) точки.
Точките по критерия се образуват, като средноаритметично от 

получените точки от всички превозни средства, с които се участва.
При констатирано несъответствие на данните от свидетелството за 

регистрация, с годината на фактическото производство на МПС, оценяването 
се извършва по годината на фактическото производство.

5.3. Срок на запазване на предложената цена: 
5.3.1. Над 1 (една) година – 6 (шест) точки.
5.3.2. От 6 (шест) месеца до 1 (една) година – 3 (три) точки.
5.3.3. Без предложение за запазване – 0 (нула) точки.
5.4. Цена на превоза:
5.4.1. Най-ниската оферирана цена (мин.Ц) до крайния пункт се приема 

за базисна и получава 5 (пет) точки.
Предложенията на останалите кандидати се оценяват по формулата:

Р /разлика от мин.Ц/ =………….% от базисната цена.
За всеки процент по-висока цена спрямо базисната, се намалява с 

половин точка, като точките по този критерий не могат да бъдат по - малко 
от 0 (нула).

5.5. Собственост на автобусите, с които се участва:
5.5.1. Собствени – 5 (пет) точки.



4

5.5.2. Финансов лизинг – 4 (четири) точки.
5.5.3. Наети – 3 (три) точки.
5.5.4. Точките по критерия се образуват като средноаритметично от 

получените точки от всички превозни средства, с които се участва.
5.6. Регистрация на участника:
5.6.1. Участник със съдебна регистрация и седалище в община Две 

могили – 15 (петнадесет) точки.
5.6.2. Участник със съдебна регистрация и седалище, извън община Две 

могили, но с регистриран клон в община Две могили – 5 (пет) точки.
5.6.3. Участник със съдебна регистрация и седалище извън община Две 

могили – 1 (една) точка. 
5.7. Допуснати нарушения от кандидата при осъществяване на превозна 

дейност: 
5.7.1. За всяко установено нарушение в превозната дейност на фирмата, 

с влязло в сила наказателно постановление се отнема по 1 (една) точка от 
общия брой точки.

Броят на нарушенията се установява от удостоверението по т. 3.11 от 
това решение. Доказателствата за невлизане в сила на всяко наказателно 
постановление се осигуряват от кандидата. При липса на такива се счита, че 
наказателното постановление е влязло в сила.

5.8. Социални облекчения:
5.8.1. По 2 (две) точки за всяко прието от комисията предложение за 

социално облекчение.
Не се допускат до точкуване предложения за безплатни и с намалена 

цена превози. Допускат се до точкуване максимално 3 (три) предложения за 
социални облекчения.

6. Начин на класиране на кандидатите:
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко 

предложение, като на първо място се класира предложението на този 
кандидат, който е с най-голям общ брой точки. При равен резултат се 
прилагат критериите “възрастов състав на автомобилите по първоначална 
регистрация” и “екологичност на превозните средства”.

7. Определя броя на членовете и състава на комисия за провеждане на 
конкурса, както следва:

7.1. Комисията се състои от 7 (седем) човека, от които един 
председател и (шест) броя членове.

7.2. Съставът на комисията включва:
7.2.1. Председател – зам. кмет на община Две могили.
7.2.2. Един представител на ИА “АА”.
7.2.3. Един представител на КАТ-Пътна полиция.
7.2.4. Един представител на ТДД.
7.2.5. Един представител на браншовите организации в областта на 

автомобилния транспорт.
7.2.6. Един юрист.
7.2.7. Един представител на общинска администрация.
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Гласували 15 (петнадесет) съветника
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Вярно с оригинала

при ОбС: .…........................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      (п )
       (М. Иларионова)         (Б. Георгиев)


