Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване /Приложение № 10/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 12
гр. Левски, 28.11.2011 г.
относно: Провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници
по маршрути по утвърдената транспортна схема на Община Левски
На основание Раздел II „Възлагане на превози по транспортни схеми чрез
конкурс” от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. „за реда и условията за утвърждаване
на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
1. Възлага обществен превоз по маршрути от утвърдените общинска,
вътрешнообластна и междуобластната транспортни схеми за община Левски
със срок на изпълнение до 10г. и
- Определя комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите
предложение от 7 човека, от които един правоспособен юрист, представители
на общината, на Изпълнителна агенция”Автомобилна администрация”, КАТ –
пътна полиция и на браншовите организации в областта на автомобилния
транспорт.
2.Утвърждава следните критерии и начин за оценка и класиране на
кандидатите :
1.Екологични качества на автобусите.
Необходими документи: Представя се копие на удостоверение/
сертификат/ за екологичност на автобусите и удостоверенията за
транспортната им годност .
Всеки автобус се оценява, както следва:
- оборудван с катализатор и еко двигател
-оборудван с газова уредба
-за останалите

точки
6
4
2

2.Възрастов състав на автобусния парк.
Необходими документи: Представя се копие от регистрационния талон на
всеки автобус с който превозвача ще извършва обществен превоз .
Всеки автобус се оценява, както следва:
Възраст на автобуса
-нови или до 1 година

точки
6

-над 1 до 5 години
-над 5 до 10 години
-над 10 до 15 години
-над 15 до 20 години
-над 20 години

5
4
3
2
1

Оценка за критерия се получава като сбор от точките за автобусите
необходими за обслужване на линиите.
3.Комфортност и допълнителни услуги в автобусите.
Необходими документи: Информацията по критерии 3 се представя по
избран от кандидата начин.Задължително се представя снимков материал за
вътрешен и външен изглед на автобуса.
Оценяване: С комплексна оценка на всеки автобус, разчетен за
обслужване на линиите от 1 до 4 точки.От така определената комплексна
оценка се намалява 1 точка ,ако предложеното средство не е оборудвано с
климатик.
4.Собственост на автобусите.
Необходими документи: копия от удостоверенията за транспортна
годност на автобусите на кандидата,както и заверени копия за наем или лизинг
,когато той участвува със собствени автобуси.
Оценяване:
Кандидат ползва:
-собствени
-финансов лизинг за изплащане до 1 г.
-по лизингов договор за изплащане над 1 г.
-Наети с договор за наем за не по малко от 1 г.

точки
5
3
2
1

5.Гаражна площ съответстваща на броя на превозните средства
Необходими документи:Копие от нотариален акт за собственост или
нотариално заверен договор за наем на използваната гаражна площ.
Оценяване:
Кандидатът разполага със:
-собствена гаражна площ
-наета гаражна площ

точки
2
1

6.Експлоатационен опит на кандидата при извършване на
договорирани превози по автобусни линии.
Необходими документи: Декларация от кандидата заверена от общината
възложила превозите по транспортна схема.
Оценяване:
Години на извършване на превозите :
-до 1 година
-от 1 до 2 години

точки
1
2

-над 2 години

4

7.Единична цена на автобусния превоз между двете крайни спирки
на линията
Необходими документи: Представят се калкулация за стойността на
превоза и таблица с предлаганите цени на билетите по релация на автобусната
линия.
Оценяване: За базисна цена се приемат най- ниската предложена цена.
Другите предложения се оценяват с коректив по следната таблица:
Кандидатът предложил:
-Най-ниска единична цена на превоза
-Цена по-висока от най - ниската предложена цена:
-от 6% до 10 %
-от 11% до 15 %
-от 16% до 20 %
-от 21 % до 25 %
-от 26 % до 30 %
-от 31 % до 35 %
-от 36 % до 40 %
-от 41% до 45 %
-над 45 %

точки
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8.Социални облекчения и предложения на кандидата свързани с
професионални условия при превоза на определени категории граждани,
подобряване състоянието на транспортната инфраструктура и други по
преценка на кандидата.
Оценяване: Всяко предложение се оценява с комплексна оценка от 1 до
5 точки.Оценяват се не по вече от 3 предложения на кандидатите.Размер на
намаляване на всяка категория пътници в % / проценти /.Окончателната оценка
по критерия се формира като сбор от оценките на трите най-изгодни за
пътниците в Общината предложения.
9.Оборудване на автобусите за превоз на трудноподвижни лица.
Необходими документи: Копие от удостоверението за транспортна
годност /ГУТ/ на автобусите и на протоколите за прегледа им от Държавната
автомобилна инспекция.
Оценяване на автобусите
точки
-Пригоден за извършване на превоз на трудно подвижни лица
5
-не пригоден за превоз на трудно подвижни лица
1
10.Съдебна регистрация на кандидата
Необходими документи: Удостоверение за актуално състояние на
кандидата / не по рано от 3 месеца /

Оценяване:
-Регистриран в Община Левски
-Регистриран в другА Община

точки
7
5

Класиране на кандидатите :
Комисията класира участниците по низходящ ред съобразно получените
общ брой точки.
На първо място се класира участника, чието предложение е оценено с
най- голям брой точки, получени като сбор от точките за всеки един от
критериите.
3.Одобрява проекто - договора към документацията.
4.Определя цена закупуване на документацията 20лв.
5.Възлага на Кмета на Община Левски да организира и проведе конкурса
за възлагане на обществения превоз.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 20 общински съветници.
Против – няма,
Въздържали се – 1.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
АЙЛЯ ИБРАХИМ: /п/
Зам.-председател на Общински съвет - Левски
ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ: /п/
Зам.-председател на Общински съвет - Левски
МИРОСЛАВ МАНДИЧЕВ: /п/
Зам.-председател на Общински съвет - Левски
СИЛВИЯ СПИРОВА: /п/
Зам.-председател на Общински съвет - Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА:/п/
Главен експерт “Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

