ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 264
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за извършване на вътрешни
компенсирани промени в капиталовите разходи за 2012 год.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.6 от ЗМСМА чл.12,
ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2012 година, Общински съвет гр.Брезово приема вътрешни
компенсирани промени в рамките на определените капиталови
разходи, между разходните параграфи , функциите, групите и
дейностите, както и между отделните обекти и другите видове
разходи с инвестиционно предназначение, както следва:

ОБЕКТ
Ремонт Читалище в с.Стрелци
Ремонт Читалище в с.Тюркмен
Ремонт Читалище в с.Отец Кирилово
Ремонт Читалище в с.Борец
Ремонт Читалище в с.Розовец
Ремонт Читалище в гр.Брезово
Ремонт детска градина с.Борец
Детска площадка в с.Свежен
Детска площадка в с.Тюркмен
Ремонт водопроводна мрежа в с.Сърнегор
Ремонт улична мрежа в с.Бабек
Ремонт улична мрежа с.Стрелци
Ремонт улична мрежа гр.Брезово
Ремонт улична мрежа с.Пъдарско

ПЛАН
2012 г.
3 000
5 000
3 000
4 000
3 000
4 000
4 000
2 000
0
4 000
4 000
4 000
11 900
5 000

Актуализ. Окончат.
план-І
актуализ.
2012 г.
2012 г.
3 000
2 922
4 744
4 744
5 000
5 607
0
0
2 876
2 876
4000
3 893
8 000
27 848
2 306
2 306
2 500
3 372
5 165
5 165
4 000
0
4 000
3 406
14 739
9 906
10 000
7 924

Ремонт улична мрежа с.Чоба
Ремонт улична мрежа с.Зелениково
Ремонт улична мрежа с.Дрангово
Ремонт улична мрежа с.Отец Кирилово
Ремонт водопроводна мрежа в с.Чехларе
ПЪТНА МРЕЖА
Ремонт общински път PVD2041 ЗелениковоЧехларе от км 0+000 до км11+000
Ремонт общински път PVD1230 -Отец КириловоДрангово-Златосел от км 5+300 до км 20+800
Ремонт общински път PVD1231 ПъдарскоСтрелци-Сърнегор от км 8+500 до км 23+800
Ремонт общински път PVD2055 Пъдарско-Борец
от км 10+500 до км 15+400
Ремонт общински път PVD1232 Борец-Върбен от
км 3+500 до км 15+300
Ремонт общински път PVD1040 Бабек- Свежен
от км 0+000 до км 17+000
Ремонт общински път PVD3235 Болярино-Чоба
от км 8+200 до км 13+900
Ремонт на реп.път ІІ-56 Павел баня – Раковски –
Пловдив от км 60+620 до км 62+258
Ремонт на реп.път ІІІ-664 Православ – Брезово от
км.27+792 до км. 30+000
Ремонт на реп.път ІІІ-666 Оризово –ЧобаБрезово от км.21+607 до км.22+631
Ремонт на реп.път ІІІ-5604 Брезово-СтрелциДолна Махала от км.0+000 до км.0+254
ОБЕКТИ И ПЪТНА МРЕЖА- ОБЩА
СТОЙНОСТ

5 000
5 000
5 000
0
0

11 000
5 000
5 000
6 000
3 824

10 307
0
2 673
6 546
3 824

21 800

0

0

30 700

17 424

17 424

25 400

19 394

19 394

10 000

5 337

5 337

23 400

2 450

2 450

33 700

0

0

11 100

15 920

15 920

0

17 543

17 543

0

23 495

23 495

0

22 549

20 384

0

2 734

2 734

228 000

228 000

228 000

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 265
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на План за действие на община Брезово в
изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвиво социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация (2012-2014 г.)
.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово
приема План за действие на община Брезово в изпълнение на областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвиво социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация (2012-2014 г.)

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 266
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: План-сметка за 2013 година за дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ, чл.16,
чл.16а, чл.16в и чл.16г от Наредбата за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Брезово, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Определя основата за изчисляване на такса битови отпадъци както следва :
- за физически лица – промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти
- за юридически лица – промил върху по-високата от данъчната оценка и
отчетната стойност на недвижимите имоти.
2. Определя годишна такса битови отпадъци за 2013г. за имотите на физически
лица в населените места, както следва:
а) за имоти, намиращи се в гр.Брезово и с.Чоба – 6,8 промила върху данъчната
оценка на имота, в т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,55 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,01 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0,24 промила
б) за имоти, намиращи се в следните населени места от територията на
общината: Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Розовец, Отец
Кирилово, Стрелци, Пъдарско, Сърнегор, Свежен, Тюркмен, Чехларе – 6,6
промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,31 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 1,91 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0,38 промила
3. За нежилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци:
а) подали декларация по чл.16а от Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, приема годишен размер на такса за обслужване два
пъти месечно на :
- контейнер тип „Бургас” с обем 4 куб.м
- 2200,00 лв ;
- контейнер тип „Бобър” с обем 1100 литра
- 680,00 лв.

В таксата са включени разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ.
Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места се определя в размер на 0.25 промила върху по-високата от
данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти;
б) когато не може да се установи броя на използваните съдове - 6.8 промила
върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, в
т.ч. :
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,55 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,00 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0,25 промила
4. Определя за жилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци – 6,8
промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,55 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци – 2,00 промила
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0,25 промила
5. Утвърждава план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите
по видове дейности за 2013г. по населени места, съгласно Приложение 1.
6. Задължава Кмета на Община Брезово да включи в бюджета на общината за
2013г. по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 267
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на Общинския
съвет през първото полугодие на 2013 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на
председателя на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, т.7 от Правилника
за организацията и дейността му с ОбА, Общинският съвет гр.Брезово
приема Програма за работа на Общинския съвет гр.Брезово през първото
полугодие на 2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 268
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на Календар на културните прояви,
чествания и годишнини в община Брезово през 2013 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема Календар на културните прояви, чествания и
годишнини в община Брезово през 2013 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 269
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Увеличаване целевите средства по решение № 61, т. 5.1. „Помощи
по решение на ОбС”.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово дава
съгласие да бъдат увеличени средствата по т.5.1 „Помощи по решение на ОбС”,
заложени като целеви разходи в решение № 61, взето с протокол № 8 от 17.02.2012 г. на
ОбС със сумата 600 /шестотин/ лева за сметка на т.4.2 от същото решение – „лимит за
представителни разходи”.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 270
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Помощи по решение на ОбС.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА и решение № 61 от 17.02.2012 г.
на ОбС, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдат
подпомогнати финансово:
1. Радка Донева със сумата 300 /триста/ лева.
2. Мирела Попчева със сумата 300 /триста/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 271
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот
публична общинска собственост в с.Розовец
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде обявен за частна общинска собственост
поземлен имот № 012051, НТП: др.селскост.т. с площ 2,350 дка , местност
«Курталан-бялата ГН», ІХ категория, при граници и съседи: имот №
012011-нива-н-ци на Райчо Иванов Отворков, имот №012028-нива-н-ци на
Георги Видев Чипилски, имот №012027-нива-н-ци на Златан Минчев
Раевски , имот № 012026-нива-Желязка Атанасова Желязкова, поради
отпаднала необходимост имота да бъде публична общинска собственост.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 272
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот
публична общинска собственост в с.Розовец
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде обявен за частна общинска собственост
поземлен имот №012052, НТП:др.селскост.т. с площ 0,595 дка , местност
«Курталан-бялата ГН», ІХ категория, при граници и съседи: 012013-ниван-ци на Марко Йонов Чипилски, имот № 012062-др.произв.база-Дончо
Ив.Кацарски, имот 012061-др.произв.база-Дончо Ив. Кацарски, имот
№012012-нива-кметство
Розовец-обр.земя,
поради
отпаднала
необходимост имота да бъде публична общинска собственост.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 273
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Промяна на начин на трайно ползване на земеделски земи-общинска
собственост в землището на с.Стрелци
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 12, ал.2
от договори за наем №145/01.11.2011 год. и №146/01.11.2011 год., вписани в Агенция
по вписванията , Общински съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на недвижими
имоти-частна общинска собственост представляващи:
Поземлен имот №090006 /нула,девет,нула,нула,нула,шест/
от КВС на
с.Стрелци , НТП: НИВА с площ 3,415 /три декара четиристотин и петнадесет кв.м./
дка, VІІІ /осма/ категория, местност”СТАРИТЕ ЛОЗЯ „, при граници и съседи
:поземлени имоти :090007-нива-н-ци на Нешо Георгиев Нешев, 090052-полски пътОПФ-Стрелци-необр.земя, 090005-нива-н-ци на Ангел Вълев Даскалов и 000444широколистна гора—гори извън ДГФ
Поземлен имот №090026 /нула,девет,нула,нула,две,шест/
от КВС на
с.Стрелци , НТП: НИВА с площ 2,985 /два декара деветстотин осемдесет и пет кв.м./
дка, VІІІ /осма/ категория, местност”СТАРИТЕ ЛОЗЯ „, при граници и съседи
:поземлени имоти :090027-лозе-н-ци на Илия Иванов Рачев, 090052-полски път-ОПФСтрелци-необр.земя, 090025-нива-н-ци на Димитър Василев Каратабански и 090047нива-н-ци на Петър Николов Петров
Поземлен имот №090048 /нула,девет,нула,нула,четири,осем/ от КВС на
с.Стрелци , НТП: НИВА с площ 1,183 8един декар сто осемдесет и три кв.м./ дка, VІІІ
/осма/ категория, местност”СТАРИТЕ ЛОЗЯ „, при граници и съседи :поземлени
имоти :090053-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, 090047- нива-н-ци на Петър
Николов Петров, 090046- нива-н-ци на Илия Ганчев Шкодров и 090054-полски пътОПФ-Стрелци-необр.земя
Поземлен имот №090033 /нула,девет,нула,три,три/ от КВС на с.Стрелци,
НТП:НИВА с площ 3,219 /три декара двеста и деветнадесет кв.м./ дка, VІІІ /осма/
категория, местност”СТАРИТЕ ЛОЗЯ „, при граници и съседи :поземлени имоти
:090034-нива-н-ци на Пеньо Николов Петров, 090040-нива-Стефана Христева Вълева,
090041-нива-н-ци на Станко Николов Ковачев, 090042-нива-н-ци на Гръд Христев

Балджиев и ДРУГИ от начин на трайно ползване „нива” в начин на трайно ползване
„индустриална култура”.
2. Всички разходи по промяна начина на трайно ползване на имотите, описани в
т.1 да бъдат за сметка на наемателя.
3.Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия по
промяна начина на трайно ползване на описаните в т.1 от настоящото решение
общински недвижими имоти.
4. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
актуализиране на наема по договори №145/01.11.2011 год. и №146/01.11.2011 год.
съгласно Наредба за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на имотитеобщинска собственост, раздел ІV „Цени за наем или аренда при създаване на нови
трайни насаждения върху земи от общински поземлен фонд по периоди”, приета с реш.
№246/30.11.2012 год. на Общински съвет гр.Брезово.
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ПРИСЪСТВАЛИ –
11
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 274
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 262, взето с пр.№19 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово , проведено на 30.11.2012 год. за прекратяване на
съсобственост в с.Дрангово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет
след като преразгледа свое решение № 262, взето с протокол № 19 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово , проведено на 30.11.2012 год. за прекратяване на
съсобственост върху недвижим имот - частна общинска собственост в с.Дрангово, взе
следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет гр.Брезово:
1.Приема пазарна оценка на имота в размер 666,00 /шестстотин шестдесет и
шест/ лева без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде продаден урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ /осми/
магазин, кв.24 /двадесет и четвърти/ от плана на с.Дрангово, одобрен със заповед
№24/23.09.1991 год. на кмета на общината с площ 215 /двеста и петнадесет/ кв.м при
граници на имота: от две страни- УПИ Хі църква и от две страни- улица на
собственика на законно построена в гореописания имот масивна едноетажна сграда—
магазин със застроена площ 70 /седемдесет/ кв.м на КООПЕРАЦИЯ „РАЙОНЕН
КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ-ПЛОВДИВ”, представлявана от ЛАЗАР
ФИЛЧЕВПредседател на кооперацията и член на управителния съвет.
3. Определя за цена на имота в размер на 666,00 /шестстотин шестдесет и шест/
лева без включен ДДС. Данъчна оценка на имота, определена съгласно удостоверение
№6602001900/14.11.2012 год. на община Брезово, отдел”Финансово-счетоводен
Местни приходи”, е в размер на 653,60 /шестстотин петдесет и три лева и шестдесет
стотинки/ лева без включен ДДС.
4. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси са за сметка на
купувача.

5. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически
действия по процедурата за продажба и сключване на договор за покупко-продажба
съобразно действащото законодателство.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 275
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 253, взето с пр.№19 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 30.11.2012 год. за прекратяване на
съсобственост в с.Върбен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет
след като преразгледа свое решение №253, взето с протокол №19 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово , проведено на 30.11.2012 год. за прекратяване на
съсобственост върху недвижим имот - частна общинска собственост в с.Върбен, взе
следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Приема пазарна оценка на имота в размер 904,00 /деветстотин и четири/ лева
без включен ДДС.
2. Дава съгласие е бъде продаден урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ /седми/
Стопански дейности, кв.25 /двадесет и пети/ от плана на с.Върбен, одобрен със
заповед №02/03.02.1995 год. и 356/29.06.2006 год. за одобряване на ПУП-ПР с площ 380
/триста и осемдесет/ кв.м при граници на имота: УПИ VІІІ-164, УПИ VІ-161,улица и
задънена улица и УПИ Х Стопански дейности на собственика на законно построена в
гореописания имот масивна едноетажна сграда—магазин със застроена площ 120
/сто и двадесет/ кв.м на СТОЯНКА ИВАНОВА ВАСИЛКОВА, постоянен адрес
с.Върбен.
3. Определя за цена на имота данъчната оценка на същия, която е в размер на
1155,20 /хиляда сто петдесет и пет лева и двадесет стотинки/ лева без включен
ДДС,определена съгласно удостоверение №6602001748/31.10.2012 год. на отдел
„Финансовосчетоводен – местни приходи” впредвид на това, че същата е по-висока от
посочената в т.1 от настоящото решение пазарна оценка на имота.
4. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси са за сметка на
купувача.

5. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически
действия по процедурата за продажба и сключване на договор за покупко-продажба
съобразно действащото законодателство.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 276
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 182, взето с протокол №
15/27.07.2012 г. за възлагане на обществен превоз на пътници по линията
с.Тюркмен-гр.Пловдив-с.Тюркмен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината за приемане на ново решение за възлагане на обществен превоз
по линията с.Тюркмен-гр.Пловдив-с.Тюркмен, станалите разисквания,
устно предложение от общинския съветник Иван Стоев за отмяна на
решение № 182, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Брезово
отменя свое решение № 182, взето с протокол № 15/27.07.2012 г. за
възлагане на обществен превоз на пътници по линията с.Тюркменгр.Пловдив-с.Тюркмен, поради неспазено изисквание на чл.18, ал.3 от
Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и
съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 277
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
28.12.2012 г.
ОТНОСНО: Възлагане обществен превоз на пътници по линията с.Тюркменгр.Пловдив-с.Тюркмен.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.1, т.1, ал.2, ал.3, 4 и 5, чл.18,
чл.19 и чл.22 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и
съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет
гр.Брезово:
I. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за възлагане на обществен
превоз на пътници за срок от 5 /пет/ години по линия и разписания по нея, от
областна транспортна схема по направление С.ТЮРКМЕН-ГР.ПЛОВДИВС.ТЮРКМЕН , от квотата на Община Брезово, както следва:
1.1 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 020101 от м.април 2009 год. с час на
тръгване от с.Тюркмен 7,35 часа и час на връщане от гр.Пловдив 13,20 часа. Изпълнява
се ежедневно.
1.2 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 020201 от 07.07.2009 год. с час на тръгване
от с.Тюркмен 18,00 часа и час на връщане от гр.Пловдив 19,25 часа. Изпълнява се от
01.05. до 30.09. само в ден неделя.
1.3 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ /без номер и дата/ с час на тръгване от
с.Тюркмен 15,55 часа и час на връщане от гр.Пловдив 17,25 часа. Изпълнява се
ежедневно.
II.Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически
условия към превозните средства:
1. Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като
търговци, които притежават лицензия/лиценз за общността/ и други документи,
изисквани от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и
Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси.
2. Не се допускат до оценяване кандидати, които:
2.1.Не са осигурили необходимия брой превозни средства от съответната категория
и клас, включително и резервни, за извършване на обявения превоз;
2.2. Не са представили някой от задължителните документи;
2.3. Към датата на подаване на документите имат данъчни задължения, задължения
към осигурителни фондове или Община Брезово.

2.4. Са представили предложение за участие придружено с документи и техникоикономическо предложение, които са непълни или не отговарят на предварително
обявените условия.
3. При изготвянето на технико-икономическото предложение и документацията за
конкурса, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените
условия на конкурса.
4. Кандидатът подава съответното заявление за участие в конкурса.
5. Технико-икономическото предложение се изготвя съобразно предварително
обявените условия и критерии за оценка. Същото се отпечатва или попълва с
неизтриваемо мастило и се подписва на всяка страница от участника или надлежно
упълномощени за това лица.
6. Необходим брой автобуси за обслужване на линията – основни 1, резервен 1 с
класове ІІ,ІІІ и В.
6А. Определя броя на курсовете, които да се изпълняват с автобуси за
превоз на трудноподвижни лица, съобразно чл.18 от Наредба №2/15.03.2202 год.,
както следва:
 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 020101 от м.април 2009 год. с час на
тръгване от с.Тюркмен *7,35 часа и час на връщане от гр.Пловдив *13,20
часа. Изпълнява се ежедневно.
 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ /без номер и дата/ с час на тръгване от
с.Тюркмен 15,55 часа и час на връщане от гр.Пловдив 17,25 часа.
Изпълнява се ежедневно.
В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на
трудноподвижни лица, курсовете се възлагат на спечелилия конкурса, като
същият се задължава в 3-месечен срок от датата на подписване на договора да
осигури такива автобуси.
7. Превозните средства да са минали периодичен преглед за техническа изправност,
съгласно ЗДП.
8. Кандидата поставя предложението за участие с документите и техникоикономическото предложение в два отделни непрозрачни плика, с надписи – документи
и технико-икономическо предложение. Двата плика се поставят в трети, надписан с
адреса за кореспонденция на кандидата, телефон, факс, както и наименованието на
конкурса - „Обществен превоз на пътници по автобусна линия от Областна
транспортна схема – квота Община Брезово”.
III. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в
конкурса.
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до
оценяване на предложенията:
1. Списък /съдържание/ на представените документи подписан и подпечатан от
кандидата.
2. Свидетелство за съдимост на лицето, което е професионално
компетентно/оригинал/ и на собственика и за всеки от управителите и за членовете на
управителните органи на кандидата, а в случай, че членовете са юридически лица - за
техните представители в съответния управителен орган - оригинал на свидетелството за
съдимост, издадено не по-рано от един месец преди датата на отваряне на документите
от комисията.
3. Копие на документа на професионално компетентното лице и договора за
назначаването му - заверено копие от кандидата.
4. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез
пълномощник.

5. Решение на общото събрание на търговското дружество (съответно решение на
едноличния собственик на капитала или Решение на Съвета на директорите за АД) за
участие в конкурса, съобразно разпоредбите на търговския закон - оригинал.
6.Удостоверение за данъчна регистрация по ЗДДС -заверено копие от кандидата.
7. Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници в страната/лиценз за
общността/ - нотариално заверено копие.
8. Списък на автомобилите – марки ,модели, с които се участва в конкурса подписан и подпечатан от кандидата.
8А. Документ за собствен/и/ автобус/и/ за извършване на превоз на
трудноподвижни лица или договор за наем на такъв/такива/ автобус/и/ - заверено
от кандидата копие.
9. Нотариално заверени копия на удостоверение на ППС за обществен превоз на
пътници на територията на РБ копие на контролния талон към знака за периодичен
преглед за проверка на техническата изправност на автобусите, копия от протокол за
периодичен преглед и карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници
към протокол за периодичен преглед за техн.изправност №……или удостоверение за
техническа изправност част I и II и знак за периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на ППС /заверени копия от кандидата/; нотариално заверено
копие на свидетелство за регистрация на ППС.
10. Документ за собствена или договор за наета гаражна площ, съответстваща на
броя на превозните средства.
11. Документ за собствен, договор за нает сервиз за ремонт и поддържане в
изправност на автобусите или договор за обслужване с оторизиран сервиз
представител.
12. Договор за осигурен предпътен технически преглед на МПС и медицински
преглед на водачите,който да осигурява изпълнението на чл.8 ал.3 т.7;8;9 и 10 от
Наредба № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси,
пътническите таксиметрови автомобили, трамваи и други моторни превозни средства
за превоз на хора, издадена от Министерство на транспорта и Министерство на
вътрешните работи - заверени копия от кандидата.
13. Заверени от кандидата копия на полици и платежни документи, които показват,
че са осигурени действащи задължителните застраховки, включително и за злополука
за всяко МПС.
14. Заверени от кандидата копия от договори с водачи на МПС, свидетелство за
управление на МПС за съответната категория и копия от удостоверенията за
психологическа годност на водачите /броят на договорите трябва да бъде равен на броя
на изискващите се основни автобуси за съответната линия /.
15. Удостоверение за липса на данъчни задължения и задължения към осигурителни
фондове на фирмата , които са издадени не по-рано от един месец преди датата на
отваряне на документите от комисията - оригинал.
16. Документ за закупена конкурсна документация.
17. Квитанция за внесена гаранция за участие в конкурса в размер на 500,00
/петстотин/ лева, която след сключване на договор за изпълнение се
трансформира в гаранция за изпълнение на договора.
IV. Утвърждава приложените проекти на документи, част от конкурсната
документация:
1. Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.
2. Подготовка, организация и провеждане на конкурс.
3. Образец на предложение.
4. Проект на договор.

5. Декларация – приложение № 1.
6. Декларация – приложение № 2.
V. Определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на
предложенията, съответно:
Председател: Стоян Савов – Заместник кмет на общината
и членове:
1. инж.Иван Баръмски - Директор на дирекция „ОА”
2. инж.Борис Гърков - директор на дирекция „СА”
3. адвокат Никола Коцелов
4. Юлиян Бейнов-Председател на Регионална организация „Автомобилни
превози Пловдив”.
5. Представител на Областен отдел „Контролна дейност - Държавна
автомобилна инспекция” гр.Пловдив.
6. Представител на сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция на МВР
Пловдив.
Резервни членове: Димитър Томов-заместник кмет на общината- за председател
- Петя Иванова – старши специалист в дирекция „ОА”- за член
- адв.Иван Стоев-общински съветник – за член
VI.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:
1.Екологичност на превозните средства – 20 точки
1.1. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС-“ЕВРО/EURO 0”-8
точки
1.2. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO І”-10
точки
1.3. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІ”12 точки
1.4. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІІІ”14 точки
1.5. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO ІV”16 точки
1.6. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO V”18 точки
1.7. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС -“ЕВРО/EURO VІ”20 точки
Доказва се с оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация
на ППС - част І, когато в т.V9 или оригинал или заверено копие на сертификат от
завода производител на превозното средство.
2. Възрастов състав на автобусите – 15 точки /определя се въз основа на
записаното в буква /В/ на част I от оригинал или нотариално заверено копие на
свидетелство за регистрация на ППС – част I/
2.1. До 3/три/ години от датата на първоначалната регистрация – 15 точки
2.2. За всяка следваща година след трите години от датата на първоначална
регистрация – по 1 точка по- малко
3. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица - 5 точки
3.1. До 50% оборудвано превозно средство – 3 точки
3.2. Под 50% оборудвано превозно средство – 2 точки
4. Собственост на автобусите, с които разполага превозвача. – 10 точки
4.1.Собствени или финансов лизинг – 10 точки
4.2. Наети по договор за наем за не по-малко от 5 години и вписани в лицензията –
4 точки

5. Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 10 точки
5.1. Оборудвани с климатик /декларация/ - 10 точки
5.2. Необорудвани – 0 точки
6. Предлагана цена с включен ДДС - за пътникокилометър на база приложена
Калкулация за образуване на разценката /да се приложи и цена на билети до населените
места по маршрутното разписание,на база предложената цена на п/км./ - 15 точки.
6.1. Най -ниска цена – 15 точки
6.2. Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко
7. Доказан опит при извършване на обществен превоз на пътници - 15 точки.
7.1 За опит над 10 години – 10 точки
7.2 За опит до 10 години -5 точки
Доказва се със заверено копие от договор за извършване на обществен превоз на
пътници.
8. Наети на трудов договор граждани с постоянен адрес на територията на
община Брезово- 10 точки. /Доказва се със заверено копие от трудовия договор на
лицата./
Оценките по точки 1,2,3,4 и 5 са средно претеглени величини и се изчисляват по
формулата:
Т = ∑/Х*К/ ,
Х
където Т – общо точки за съответния показател
∑ Х – брой автобуси от съответната група
К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус, К оценка
=К1+К2+К3+К5+К6
∑ Х = общ брой оценени автобуси
Оценката е точкова/максимален брой точки 100/.Класирането на офертите става по
общия брой натрупани точки.На първо място се класира кандидата получил най-голям
брой точки.
VІI. На основание чл.17 (3) от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС
организирането и провеждането на конкурса се възлага на Кмета на
Общината.
Приложения:
1.Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.
2.Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.
3.Образец на предложение.
4.Проект на договор.
5.Декларация – приложение № 1
6.Декларация – приложение № 2
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 278
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и
разписания по нея от квотата на Община Брезово в областна транспортна схема за
автобусна линия С.СЪРНЕГОР-ГР.ПЛОВДИВ-С.СЪРНЕГОР.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.17, ал.1,
т.1, ал.2, ал.3, 4 и 5, чл.18, чл.19
и чл.22 от Наредба № 2
от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
Общински съвет гр.Брезово:
I.Дава съгласие да бъде проведен конкурс за възлагане на
обществен превоз на пътници за срок от 5 /пет/ години по линия
и разписания по нея, от областна транспортна схема по
направление С.СЪРНЕГОР-ГР.ПЛОВДИВ-С.СЪРНЕГОР, от квотата на
Община Брезово, както следва:
1.1 Маршрутно разписание № 020401 - Час на тръгване
от с.Сърнегор 6,15 часа и час на връщане 8,00 часа
от гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно, без събота
и неделя.
1.2 Маршрутно разписание № 020402 - Час на тръгване
от с.Сърнегор 9,00 часа и час на връщане 12,00
часа от гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно, без
неделя.
1.3 Маршрутно разписание № 020404 - Час на тръгване
от с.Сърнегор 13,00 часа и час на връщане 18,10
часа от гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно.
1.4 Маршрутно разписание № 020405 - Час на тръгване
от
с.Сърнегор
16,30
часа
без
връщане
от
гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно.
1.5 Маршрутно разписание № 020407- Час на тръгване от
с.Сърнегор 19,00 часа без връщане от гр.Пловдив.
Изпълнява се само в неделя от 15.05. до 15.10.
II.Утвърждава следните изисквания към кандидатите и
технически условия към превозните средства:
1.Кандидатите
да
са
физически
и
юридически
лица,регистрирани
като
търговци,които
притежават

лицензия/лиценз за общността/ и други документи,изисквани от
Закона за автомобилните превози,Наредба № 33 от 3 ноември 1999
г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на
Република България и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на
Министерство на транспорта и съобщенията за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси.
2.Не се допускат до оценяване кандидати, които:
2.1. Не са осигурили необходимия брой превозни средства
от съответната категория и клас, включително и резервни,за
извършване на обявения превоз;
2.2.Не са представили някой от задължителните документи;
2.3.Към датата на подаване на документите имат данъчни
задължения, задължения към осигурителни фондове или Община
Брезово.
2.4. Са представили предложение за участие придружено с
документи и технико-икономическо предложение, които са непълни
или не отговарят на предварително обявените условия.
3. При изготвянето на технико-икономическото предложение и
документацията за конкурса,кандидатите са длъжни да се
придържат строго към предварително обявените условия на
конкурса.
4.Кандидатът подава съответното заявление за участие в
конкурса
5. Технико-икономическото предложение се изготвя съобразно
предварително обявените условия и критерии за оценка.Същото се
отпечатва или попълва с неизтриваемо мастило и се подписва на
всяка страница от участника или надлежно упълномощени за това
лица.
6. Необходим брой автобуси за обслужване на линията –
основни 1,резервен 1 с класове ІІ,ІІІ и В.
6А.Определя броя на курсовете/обозначени със звездичка/,
които да се изпълняват с автобуси за превоз на трудноподвижни
лица, съобразно чл.18 от Наредба №2/15.03.2202 год., както
следва:
 Маршрутно разписание № 020401 - Час на тръгване
от
с.Сърнегор 6,15 часа и час на връщане *8,00 часа от
гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно, без събота и неделя.
 Маршрутно разписание № 020402- Час на тръгване
от
с.Сърнегор *9,00 часа и час на връщане *12,00 часа от
гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно, без неделя.
 Маршрутно разписание № 020404- Час на тръгване
от
с.Сърнегор 13,00 часа и час на връщане 18,10 часа от
гр.Пловдив. Изпълнява се ежедневно.
В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за
превоз на трудноподвижни лица, курсовете се възлагат на
спечелилия конкурса, като същият се задължава в 3-месечен срок
от датата на подписване на договора да осигури такива
автобуси.
7. Превозните средства да са минали периодичен преглед за
техническа изправност,съгласно ЗДП.

8.Кандидата поставя предложението за участие с документите
и технико-икономическото предложение в два отделни непрозрачни
плика,
с
надписи
–
документи
и
технико-икономическо
предложение. Двата плика се поставят в трети,надписан с адреса
за
кореспонденция
на
кандидата,телефон,факс,както
и
наименованието на конкурса - „Обществен превоз на пътници по
автобусна линия от Областна транспортна схема – квота Община
Брезово”.
III.Утвърждава списъка на задължителните документи за
участие в конкурса.
Кандидатите трябва да представят следните документи, като
условие за допускане до оценяване на предложенията:
1. Списък /съдържание/ на представените документи подписан
и подпечатан от кандидата.
2.
Свидетелство
за
съдимост
на
лицето,
което
е
професионално компетентно/оригинал/
и на собственика и за
всеки от управителите и за членовете на управителните органи
на кандидата, а в случай, че членовете са юридически лица - за
техните представители в съответния управителен орган-оригинал
на свидетелството за съдимост, издадено не по-рано от един
месец преди датата на отваряне на документите от комисията.
3. Копие на документа на професионално компетентното лице
и договора за назначаването му - заверено копие от кандидата.
4.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се
участва чрез пълномощник.
5.Решение на общото събрание на търговското дружество
(съответно решение на едноличния собственик на капитала или
Решение на Съвета на директорите за АД) за участие в конкурса,
съобразно разпоредбите на търговския закон - оригинал.
6. Удостоверение за данъчна регистрация по ЗДДС -заверено
копие от кандидата.
7. Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници
в страната/лиценз за общността/- нотариално заверено копие.
8. Списък на автомобилите – марки,модели, с които се
участва в конкурса - подписан и подпечатан от кандидата.
9. Документ за собствен/и/ автобус/и/ за извършване на
превоз на трудноподвижни лица или договор за наем на
такъв/такива/ автобус/и/ - заверено от кандидата копие.
10.Нотариално заверени копия на удостоверение на ППС за
обществен превоз на пътници на територията на РБ, копие на
контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на автобусите, копия от протокол за
периодичен преглед и карта за допълнителен преглед на автобус
за превоз на пътници към протокол за периодичен преглед за
техн.изправност №……или удостоверение за техническа изправност
част I и II и знак за периодичен преглед за проверка на
техническата
изправност
на
ППС./заверени
копия
от
кандидата/;нотариално
заверено
копие
на
свидетелство
за
регистрация на ППС.

11. Документ за собствена или договор за наета гаражна
площ, съответстваща на броя на превозните средства.
12. Документ за собствен, договор за нает сервиз за ремонт
и поддържане в изправност на автобусите или договор за
обслужване с оторизиран сервиз представител.
13. Договор за осигурен предпътен технически преглед на
МПС и медицински преглед на водачите, който да осигурява
изпълнението на чл.8 ал.3 т.7;8;9 и 10 от Наредба № 5 за
предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси ,
пътническите таксиметрови автомобили, трамваи и други моторни
превозни средства за превоз на хора,издадена от Министерство
на транспорта и Министерство на вътрешните работи-заверени
копия от кандидата.
14. Заверени от кандидата копия на полици и платежни
документи,които
показват,
че
са
осигурени
действащи
задължителните застраховки, включително и за злополука за
всяко МПС.
15. Заверени от кандидата копия от договори с водачи на
МПС, свидетелство за управление на МПС за съответната
категория и копия от удостоверенията за психологическа годност
на водачите /броят на договорите трябва да бъде равен на броя
на изискващите се основни автобуси за съответната линия /.
16. Удостоверение за липса на данъчни задължения и
задължения към осигурителни фондове на фирмата,които са
издадени не по-рано от един месец преди датата на отваряне на
документите от комисията - оригинал.
17. Документ за закупена конкурсна документация.
18. Квитанция за внесена гаранция за участие в конкурса в
размер на 500,00 /петстотин/ лева, която след сключване на
договор за изпълнение се трансформира в гаранция за изпълнение
на договора.
IV. Утвърждава приложените проекти на документи, част от
конкурсната документация:
1.Заявление за участие в конкурс за възлагане на
обществен превоз на пътници.
2.Подготовка,организация и провеждане на конкурс.
3.Образец на предложение.
4.Проект на договор.
5.Декларация – приложение № 1
6.Декларация – приложение № 2
V.Определя състав на комисия за провеждане на конкурса и
оценка на предложенията, съответно:
Председател: Стоян Савов – Заместник кмет на общината
и членове:1.инж.Иван Баръмски-Директор на дирекция „ОА”
2.инж.Борис Гърков-директор на дирекция „СА”
3.адвокат Никола Коцелов
4.Юлиян Бейнов-Председател на Регионална организация
„Автомобилни превози Пловдив”

5.Представител на Областен отдел„Контролна дейностДържавна автомобилна инспекция” гр.Пловдив
6.Представител
на
сектор
"Пътна
полиция"
при
Областна дирекция на МВР Пловдив
Резервни членове:Димитър Томов-заместник кмет на общината - за
председател
- Петя Иванова – старши специалист в дирекция
„ОА”- за член
адв.Иван Стоев-общински съветник – за член
VI.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на
кандидатите:
1.Екологичност на превозните средства – 20 точки
1.8. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС“ЕВРО/EURO 0”-8 точки
1.9. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO І”-10 точки
1.10. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO ІІ”-12 точки
1.11. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO ІІІ”-14 точки
1.12. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO ІV”-16 точки
1.13. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO V”-18 точки
1.14. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO VІ”-20 точки
Доказва се с оригинал или заверено от кандидата копие на свидетелство за
регистрация на ППС-част І, когато в т.V9 е вписано с думи „ ЕВРО/EURO” или „EEV”
или оригинал или заверено копие на сертификат от завода производител на превозното
средсво.
2.Възрастов състав на автобусите – 15 точки/определя
се въз основа на записаното в буква /В/ на част I от оригинал
или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация
на ППС – част I/
2.1. До 3/три/ години от датата на първоначалната
регистрация – 15 точки
2.2. За всяка следваща година след трите години от
датата на първоначална регистрация – по 1 точка по- малко
3.Оборудване
на
основния
автобус
за
превоз
на
трудноподвижни лица-5 точки
3.1. До 50% оборудвано превозно средство – 3 точки
3.2. Под 50% оборудвано превозно средство – 2 точки
4.Собственост
на
автобусите,с
които
разполага
превозвача – 10 точки
4.1.Собствени или финансов лизинг– 10 точки
4.2.Наети по договор за наем за не по-малко от 5
години и вписани в лицензията – 4 точки
5.Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 10
точки
5.1.Оборудвани с климатик /декларация/ - 10 точки
5.2.Необорудвани – 0 точки

6.Предлагана цена с включен ДДС - за пътникокилометър
на база приложена Калкулация за образуване на разценката /да
се приложи и цена на билети до населените места по маршрутното
разписание,на база предложената цена на п/км./ - 15 точки.
6.1.Най-ниска цена – 15 точки
6.2.Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко
7.Доказан опит при извършване на обществен превоз на
пътници - 15 точки.
7.1 За опит над 10 години – 10 точки
7.2 За опит до 10 години -5 точки
Доказва се със заверено копие от договор за извършване на
обществен превоз на пътници.
8. Наети на трудов договор граждани с постоянен адрес на
територията на община Брезово- 10 точки./Доказва се със
заверено копие от трудовия договор на лицата./
Оценките по точки 1,2,3,4 и 5 са средно претеглени величини
и се изчисляват по формулата:
Т = ∑/Х*К/ ,
Х
където Т – общо точки за съответния показател
∑ Х – брой автобуси от съответната група
К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния
автобус, К оценка =К1+К2+К3+К5+К6
∑ Х = общ брой оценени автобуси
Оценката
е
точкова/максимален
брой
точки
100/.
Класирането на офертите става по общия брой натрупани точки.
На първо място се класира кандидата получил най-голям брой
точки.
VІI. На основание чл.17 (3) от Наредба № 2/15.03.2002 г.
на МТС организирането и провеждането на конкурса се възлага на
Кмета на Общината.
Приложения:
1.Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен
превоз на пътници.
2.Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.
3.Образец на предложение.
4.Проект на договор.
5.Декларация – приложение № 1
6.Декларация – приложение № 2
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 279
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на
28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и
разписания по нея от квотата на Община Брезово в областна транспортна схема.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, ал.1
т.1, ал.2, ал.3, 4 и 5, чл.18, чл.19
и чл.22 от Наредба № 2
от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
Общински съвет гр.Брезово:
I. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за възлагане на
обществен превоз на пътници за срок от 5 /пет/ години по линия
и разписание по нея, от областна транспортна схема по
направление С.СВЕЖЕН-ГР.ПЛОВДИВ-С.СВЕЖЕН, от квотата на Община
Брезово, както следва: Маршрутно разписание с час на тръгване
от с.Свежен 7,00 часа и час на връщане 17,00 часа от
гр.Пловдив. Изпълнява се целегодишно в дните понеделник, сряда
и петък.
II.Утвърждава следните изисквания към кандидатите и
технически условия към превозните средства:
1.Кандидатите
да
са
физически
и
юридически
лица,
регистрирани като търговци, които притежават лицензия/лиценз
за общността/ и други документи, изисквани от Закона за
автомобилните превози, Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на
Република България и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на
Министерство на транспорта и съобщенията за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси.
2. Не се допускат до оценяване кандидати, които:
2.1. Не са осигурили необходимия брой превозни средства
от съответната категория и клас, включително и резервни,за
извършване на обявения превоз;
2.2. Не са представили някой от задължителните документи;
2.3. Към датата на подаване на документите имат данъчни
задължения,задължения към осигурителни фондове или Община
Брезово.

2.4. Са представили предложение за участие придружено с
документи и технико-икономическо предложение, които са непълни
или не отговарят на предварително обявените условия.
3. При изготвянето на технико-икономическото предложение и
документацията за конкурса, кандидатите са длъжни да се
придържат строго към предварително обявените условия на
конкурса.
4. Кандидатът подава съответното заявление за участие в
конкурса.
5. Технико-икономическото предложение се изготвя съобразно
предварително обявените условия и критерии за оценка. Същото
се отпечатва или попълва с неизтриваемо мастило и се подписва
на всяка страница от участника или надлежно упълномощени за
това лица.
6. Необходим брой автобуси за обслужване на линията –
основни 1,резервен 1 с класове ІІ,ІІІ и В.
6А. Определя броя на курсовете /обозначени със звездичка/,
които да се изпълняват с автобуси за превоз на трудноподвижни
лица, съобразно чл.18 от Наредба №2/15.03.2202 год., както
следва:
 Маршрутно разписание с час на тръгване от с.Свежен *7,00
часа и час на връщане 17,00 часа от гр.Пловдив. Изпълнява
се целогодишно в дните понеделник, сряда и петък.
В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз
на трудноподвижни лица, курсовете се възлагат на спечелилия
конкурса, като същият се задължава в 3-месечен срок от датата
на подписване на договора да осигури такива автобуси.
7. Превозните средства да са минали периодичен преглед за
техническа изправност,съгласно ЗДП.
8.Кандидата поставя предложението за участие с документите
и технико-икономическото предложение в два отделни непрозрачни
плика,с
надписи
–
документи
и
технико-икономическо
предложение. Двата плика се поставят в трети,надписан с адреса
за
кореспонденция
на
кандидата,телефон,факс,както
и
наименованието на конкурса -„Обществен превоз на пътници по
автобусна линия от Областна транспортна схема – квота Община
Брезово”.
III.Утвърждава списъка на задължителните документи за
участие в конкурса.
Кандидатите трябва да представят следните документи, като
условие за допускане до оценяване на предложенията:
1. Списък /съдържание/ на представените документи подписан
и подпечатан от кандидата.
2.
Свидетелство
за
съдимост
на
лицето,
което
е
професионално компетентно/оригинал/
и на собственика и за
всеки от управителите и за членовете на управителните органи
на кандидата,а в случай,че членовете са юридически лица - за
техните представители в съответния управителен орган
оригинал на свидетелството за съдимост, издадено не по-рано от

един месец преди датата на отваряне на документите от
комисията.
3. Копие на документа на професионално компетентното лице
и договора за назначаването му - заверено копие от кандидата.
4. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се
участва чрез пълномощник.
5. Решение на общото събрание на търговското дружество
(съответно решение на едноличния собственик на капитала или
Решение на Съвета на директорите за АД) за участие в конкурса,
съобразно разпоредбите на търговския закон - оригинал.
6. Удостоверение за данъчна регистрация по ЗДДС -заверено
копие от кандидата.
7. Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници
в страната/лиценз за общността/- нотариално заверено копие.
8. Списък на автомобилите – марки ,модели,с които се
участва в конкурса- подписан и подпечатан от кандидата.
9. Документ за собствен автобус за извършване на превоз
на трудноподвижни лица или договор за наем на такъв автобусзаверено от кандидата копие.
10. Нотариално заверени копия на удостоверение на ППС за
обществен превоз на пътници на територията на РБ копие на
контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на автобусите, копия от протокол за
периодичен преглед и карта за допълнителен преглед на автобус
за превоз на пътници към протокол за периодичен преглед за
техн.изправност №……или Удостоверение за техническа изправност
част I и II и знак за периодичен преглед за проверка на
техническата
изправност
на
ППС./заверени
копия
от
кандидата/;нотариално
заверено
копие
на
свидетелство
за
регистрация на ППС
11.Документ за собствена или договор за наета гаражна
площ,съответстваща на броя на превозните средства.
12.Документ за собствен, договор за нает сервиз за ремонт
и поддържане в изправност на автобусите или договор за
обслужване с оторизиран сервиз представител.
13. Договор за осигурен предпътен технически преглед на
МПС и медицински преглед на водачите,който да осигурява
изпълнението на чл.8 ал.3 т.7;8;9 и 10 от Наредба № 5 за
предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси ,
пътническите таксиметрови автомобили, трамваи и други моторни
превозни средства за превоз на хора,издадена от Министерство
на транспорта и Министерство на вътрешните работи -заверени
копия от кандидата.
14.Заверени от кандидата копия на полици и платежни
документи,
които
показват,
че
са
осигурени
действащи
задължителните застраховки, включително и за злополука за
всяко МПС.
15.Заверени от кандидата копия от договори с водачи на
МПС, свидетелство за управление на МПС за съответната
категория и копия от удостоверенията за психологическа годност

на водачите/броят на договорите трябва да бъде равен на броя
на изискващите се основни автобуси за съответната линия /.
16. Удостоверение за липса на данъчни задължения и
задължения към осигурителни фондове
на фирмата,което е
издадено не по-рано от един месец преди датата на отваряне на
документите от комисията - оригинал.
17. Документ за закупена конкурсна документация.
18. Квитанция за внесена гаранция за участие в конкурса в
размер на 500,00 /петстотин/ лева, която след сключване на
договор за изпълнение се трансформира в гаранция за изпълнение
на договора.
IV.Утвърждава приложените
конкурсната документация:
1.Заявление за участие
обществен превоз на пътници.
2.Подготовка ,организация и
3.Образец на предложение.
4.Проект на договор.
5.Декларация – приложение №
6.Декларация – приложение №
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V.Определя състав на комисия за провеждане на конкурса и
оценка на предложенията,съответно:
Председател: Стоян Савов – Заместник кмет на общината
и членове:1.инж.Иван Баръмски-Директор на дирекция „ОА”
2.инж.Борис Гърков-директор на дирекция „СА”
3.адвокат Никола Коцелов
4.Юлиян Бейнов-Председател на Регионална организация
„Автомобилни превози Пловдив”
5.Представител на Областен отдел на „Контролна
дейност-Държавна автомобилна инспекция” гр.Пловдив
6.Представител на сектор "Пътна полиция" при ОД на
МВР Пловдив
Резервни членове:Димитър Томов-заместник кмет на общината- за
председател
Петя Иванова – старши специалист в дирекция
„ОА”- за член
адв.Иван Стоев-общински съветник –за член
VI.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на
кандидатите:
1.Екологичност на превозните средства – 20 точки
1.15. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС“ЕВРО/EURO 0”-8 точки
1.16. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO І”-10 точки
1.17. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO ІІ”-12 точки
1.18. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO ІІІ”-14 точки

1.19. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO ІV”-16 точки
1.20. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO V”-18 точки
1.21. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO VІ”-20 точки
Доказва се с оригинал или заверено от кандидата копие на
свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е
вписано с думи „ ЕВРО/EURO” или „EEV” или оригинал или
заверено копие на сертификат от завода производител на
превозното средсво.
2.Възрастов състав на автобусите – 15 точки/определя
се въз основа на записаното в буква /В/ на част I от оригинал
или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация
на ППС – част I/
2.1.До 3/три/ години от датата на първоначалната
регистрация – 15 точки
2.2.За всяка следваща година след трите години от
датата на първоначална регистрация – по 1 точка по- малко
3.Оборудване на превозните средства за превоз на
трудноподвижни лица-5 точки
3.1.До 50% оборудвано превозно средство – 3 точки
3.2.Под 50% оборудвано превозно средство – 2 точки
4.Собственост
на
автобусите,с
които
разполага
превозвача – 10 точки
4.1.Собствени или финансов лизинг– 10 точки
4.2.Наети по договор за наем за не по-малко от 5
години и вписани в лицензията – 4 точки
5.Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 10
точки
5.1.Оборудвани с климатик /декларация/ - 10 точки
5.2.Необорудвани – 0 точки
6.Предлагана цена с включен ДДС - за пътникокилометър
на база приложена Калкулация за образуване на разценката /да
се приложи и цена на билети до населените места по маршрутното
разписание,на база предложената цена на п/км./ - 15 точки.
6.1.Най -ниска цена – 15 точки
6.2.Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко
7.Доказан опит при извършване на обществен превоз на
пътници - 15 точки.
7.1 За опит над 10 години – 10 точки
7.2 За опит до 10 години - 5 точки
Доказва се със заверено копие от договор за извършване на
обществен превоз на пътници.
8. Наети на трудов договор граждани с постоянен адрес на
територията на община Брезово- 10 точки./Доказва се със
заверено копие от трудовия договор на лицата./
Оценките по точки 1,2,3,4 и 5 са средно претеглени величини
и се изчисляват по формулата:
Т = ∑/Х*К/ ,
Х

където Т – общо точки за съответния показател
∑ Х – брой автобуси от съответната група
К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния
автобус, К оценка =К1+К2+К3+К5+К6
∑ Х = общ брой оценени автобуси
Оценката
е
точкова/максимален
брой
точки
100/.
Класирането на офертите става по общия брой натрупани точки.
На първо място се класира кандидата получил най-голям брой
точки.
VІI.На основание чл.17 (3) от Наредба № 2/15.03.2002 г.
на МТС организирането и провеждането на конкурса се възлага на
Кмета на Общината.
Приложения:
1.Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен
превоз на пътници.
2.Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.
3.Образец на предложение.
4.Проект на договор.
5.Декларация – приложение № 1
6.Декларация – приложение № 2

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 280
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.

ОТНОСНО: Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и
разписания по нея от квотата на Община Брезово в областна транспортна схема за
автобусна линия С.ЧОБА-ГР.ПЛОВДИВ-С.ЧОБА

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.1
т.1,ал.2, ал.3, 4 и 5, чл.18, чл.19
и чл.22 от Наредба № 2
от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
Общински съвет гр.Брезово:
I.Дава съгласие да бъде проведен конкурс за възлагане на
обществен превоз на пътници за срок от 5 /пет/ години по линия
и разписания по нея, от областна транспортна схема по
направление С.ЧОБА-ГР.ПЛОВДИВ-С.ЧОБА, от квотата на Община
Брезово, както следва:
1.1 Маршрутно разписание с час на тръгване от с.Чоба
6,30 часа и час на връщане 8,30 часа от
гр.Пловдив. Изпълнява се целогодишно в дните
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
1.2 Маршрутно разписание с час на тръгване от с.Чоба
16,25 часа и час на връщане 18,30 часа от
гр.Пловдив. Изпълнява се целогодишно в дните
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
II.Утвърждава следните изисквания към кандидатите и
технически условия към превозните средства:
1.
Кандидатите
да
са
физически
и
юридически
лица,регистрирани
като
търговци,
които
притежават
лицензия/лиценз за общността/ и други документи, изисквани от
Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 от 3 ноември
1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията

на Република България и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на
Министерство на транспорта и съобщенията за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси.
2. Не се допускат до оценяване кандидати, които:
2.1. Не са осигурили необходимия брой превозни средства
от съответната категория и клас,включително и резервни,за
извършване на обявения превоз;
2.2. Не са представили някой от задължителните документи;
2.3. Към датата на подаване на документите имат данъчни
задължения, задължения към осигурителни фондове или Община
Брезово.
2.4.Са представили предложение за участие придружено с
документи и технико-икономическо предложение,които са непълни
или не отговарят на предварително обявените условия.
3. При изготвянето на технико-икономическото предложение и
документацията за конкурса, кандидатите са длъжни да се
придържат строго към предварително обявените условия на
конкурса.
4.Кандидатът подава съответното заявление за участие в
конкурса
5. Технико-икономическото предложение се изготвя съобразно
предварително обявените условия и критерии за оценка.Същото се
отпечатва или попълва с неизтриваемо мастило и се подписва на
всяка страница от участника или надлежно упълномощени за това
лица.
6.Необходим брой автобуси за обслужване на линията –
основни 1,резервен 1 с класове ІІ,ІІІ и В.
6А.
Определя
броя
на
курсовете
/обозначени
със
звездичка/, които да се изпълняват с автобуси за превоз на
трудноподвижни лица, съобразно чл.18 от Наредба №2/15.03.2202
год., както следва:
 Маршрутно разписание с час на тръгване
от с.Чоба *6,30
часа и час на връщане *8,30 часа от гр.Пловдив. Изпълнява
се целогодишно в дните понеделник, вторник, сряда,
четвъртък и петък.
 Маршрутно разписание с час на тръгване
от с.Чоба 16,25
часа и час на връщане 18,30 часа от гр.Пловдив. Изпълнява
се целогодишно в дните понеделник, вторник, сряда,
четвъртък и петък.
В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за
превоз на трудноподвижни лица, курсовете се възлагат на
спечелилия конкурса, като същият се задължава в 3-месечен срок
от датата на подписване на договора да осигури такива
автобуси.
7. Превозните средства да са минали периодичен преглед за
техническа изправност,съгласно ЗДП.
8. Кандидата поставя предложението за участие с документите
и технико икономическото предложение в два отделни непрозрачни
плика,
с
надписи
–
документи
и
технико-икономическо
предложение. Двата плика се поставят в трети,надписан с адреса

за
кореспонденция
на
кандидата,телефон,факс,както
и
наименованието на конкурса -„Обществен превоз на пътници по
автобусна линия от Областна транспортна схема – квота Община
Брезово”.
III.Утвърждава списъка на задължителните документи за
участие в конкурса.
Кандидатите трябва да представят следните документи, като
условие за допускане до оценяване на предложенията:
1. Списък /съдържание/ на представените документи подписан
и подпечатан от кандидата.
2.
Свидетелство
за
съдимост
на
лицето,
което
е
професионално компетентно/оригинал/
и на собственика и за
всеки от управителите и за членовете на управителните органи
на кандидата,а в случай,че членовете са юридически лица-за
техните представители в съответния управителен орган-оригинал
на свидетелството за съдимостqиздадено не по-рано от един
месец преди датата на отваряне на документите от комисията.
3. Копие на документа на професионално компетентното лице
и договора за назначаването му - заверено копие от кандидата.
4. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се
участва чрез пълномощник.
5. Решение на общото събрание на търговското дружество
(съответно решение на едноличния собственик на капитала или
Решение на Съвета на директорите за АД) за участие в конкурса,
съобразно разпоредбите на търговския закон - оригинал.
6. Удостоверение за данъчна регистрация по ЗДДС -заверено
копие от кандидата.
7. Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници
в страната/лиценз за общността/- нотариално заверено копие.
8. Списък на автомобилите – марки,модели, с които се
участва в конкурса - подписан и подпечатан от кандидата.
9. Документ за собствен/и/ автобус/и/ за извършване на
превоз на трудноподвижни лица или договор за наем на
такъв/такива/ автобус/и/-заверено от кандидата копие.
10. Нотариално заверени копия на удостоверение на ППС за
обществен превоз на пътници на територията на РБ копие на
контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на автобусите,копия от протокол за
периодичен преглед и карта за допълнителен преглед на автобус
за превоз на пътници към протокол за периодичен преглед за
техн.изправност №……или Удостоверение за техническа изправност
част I и II и знак за периодичен преглед за проверка на
техническата
изправност
на
ППС./заверени
копия
от
кандидата/;нотариално
заверено
копие
на
свидетелство
за
регистрация на ППС
11. Документ за собствена или договор за наета гаражна
площ,съответстваща на броя на превозните средства.
12. Документ за собствен, договор за нает сервиз за ремонт
и поддържане в изправност на автобусите или договор за
обслужване с оторизиран сервиз представител.

13. Договор за осигурен предпътен технически преглед на
МПС и медицински преглед на водачите,който да осигурява
изпълнението на чл.8 ал.3 т.7;8;9 и 10 от Наредба № 5 за
предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси ,
пътническите таксиметрови автомобили, трамваи и други моторни
превозни средства за превоз на хора,издадена от Министерство
на транспорта и Министерство на вътрешните работи -заверени
копия от кандидата.
14.Заверени от кандидата копия на полици и платежни
документи,които
показват,че
са
осигурени
действащи
задължителните застраховки, включително и за злополука за
всяко МПС.
15. Заверени от кандидата копия от договори с водачи на
МПС, свидетелство за управление на МПС за съответната
категория и копия от удостоверенията за психологическа годност
на водачите/броят на договорите трябва да бъде равен на броя
на изискващите се основни автобуси за съответната линия /.
16.Удостоверение за липса на данъчни задължения и
задължения към осигурителни фондове
на фирмата,което
е
издадено не по-рано от един месец преди датата на отваряне на
документите от комисията - оригинал.
17. Документ за закупена конкурсна документация.
18. Квитанция за внесена гаранция за участие в конкурса в
размер на 500,00 /петстотин/ лева, която след сключване на
договор за изпълнение се трансформира в гаранция за изпълнение
на договора.
IV. Утвърждава приложените
конкурсната документация:
1.Заявление за участие
обществен превоз на пътници.
2.Подготовка ,организация и
3.Образец на предложение.
4.Проект на договор.
5.Декларация – приложение №
6.Декларация – приложение №

проекти на документи,част от
в

конкурс

за

възлагане

на

провеждане на конкурс.

1
2

V.Определя състав на комисия за провеждане на конкурса и
оценка на предложенията,съответно:
Председател: Стоян Савов – Заместник кмет на общината
и членове:1.инж.Иван Баръмски-Директор на дирекция „ОА”
2.инж.Борис Гърков-директор на дирекция „СА”
3.адвокат Никола Коцелов
4.Юлиян Бейнов-Председател на Регионална организация
„Автомобилни превози Пловдив”
5.Представител на Областен отдел на „Контролна
дейност-Държавна автомобилна инспекция” гр.Пловдив
6.Представител на сектор "Пътна полиция" при ОД на
МВР Пловдив
Резервни членове:Димитър Томов-заместник кмет на общината- за
председател

„ОА”- за член
-

Петя Иванова – старши специалист в дирекция
адв.Иван Стоев-общински съветник –за член

VI.Утвърждава следните критерии за оценка и класиране на
кандидатите:
1.Екологичност на превозните средства – 20 точки
1.22. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС“ЕВРО/EURO 0”-8 точки
1.23. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO І”-10 точки
1.24. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO ІІ”-12 точки
1.25. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO ІІІ”-14 точки
1.26. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO ІV”-16 точки
1.27. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO V”-18 точки
1.28. Оборудвани с екодвигатели, отговарящи на БДС “ЕВРО/EURO VІ”-20 точки
Доказва се с оригинал или заверено от кандидата копие на
свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е
вписано с думи „ ЕВРО/EURO” или „EEV” или оригинал или
заверено копие на сертификат от завода производител на
превозното средсво.
2.Възрастов състав на автобусите – 15 точки/определя
се въз основа на записаното в буква /В/ на част I от оригинал
или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация
на ППС – част I/
2.1.До 3/три/ години от датата на първоначалната
регистрация – 15 точки
2.2.За всяка следваща година след трите години от
датата на първоначална регистрация – по 1 точка по- малко
3.Оборудване на превозните средства за превоз на
трудноподвижни лица-5 точки
3.1.До 50% оборудвано превозно средство – 3 точки
3.2.Под 50% оборудвано превозно средство – 2 точки
4.Собственост
на
автобусите,с
които
разполага
превозвача – 10 точки
4.1.Собствени или финансов лизинг– 10 точки
4.2.Наети по договор за наем за не по-малко от 5
години и вписани в лицензията – 4 точки
5.Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 10
точки
5.1.Оборудвани с климатик /декларация/ - 10 точки
5.2.Необорудвани – 0 точки
6.Предлагана цена с включен ДД С- за пътникокилометър
на база приложена Калкулация за образуване на разценката /да
се приложи и цена на билети до населените места по маршрутното
разписание,на база предложената цена на п/км./ - 15 точки.

6.1.Най -ниска цена – 15 точки
6.2.Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко
7.Доказан опит при извършване на обществен превоз на
пътници - 15 точки.
7.1 За опит над 10 години – 10 точки
7.2 За опит до 10 години -5 точки
Доказва се със заверено копие от договор за извършване на
обществен превоз на пътници.
8. Наети на трудов договор граждани с постоянен адрес на
територията на община Брезово- 10 точки./Доказва се със
заверено копие от трудовия договор на лицата./
Оценките по точки 1,2,3,4 и 5 са средно претеглени величини
и се изчисляват по формулата:
Т = ∑/Х*К/ ,
Х
където Т – общо точки за съответния показател
∑ Х – брой автобуси от съответната група
К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния
автобус, К оценка =К1+К2+К3+К5+К6
∑ Х = общ брой оценени автобуси
Оценката
е
точкова/максимален
брой
точки
100/.Класирането на офертите става по общия брой натрупани
точки.На първо място се класира кандидата получил най-голям
брой точки.
VІI.На основание чл.17 (3) от Наредба № 2/15.03.2002 г.
на МТС организирането и провеждането на конкурса се възлага на
Кмета на Общината.
Приложения:
1. Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.
2. Подготовка ,организация и провеждане на конкурс.
3. Образец на предложение.
4. Проект на договор.
5. Декларация – приложение № 1
6. Декларация – приложение № 2

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 281
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за изработване на общ устройствен
план /ОУП/ на Община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124,ал.1, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на
територията и §123, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията, Общинският съвет Брезово:
1.
2.

3.

Дава съгласие да бъде открита процедура по изготвяне на Общ
устройствен план /ОУП/ на Община Брезово.
Възлага на кмета на Община Брезово да проведе процедура по възлагане
изготвянето на планово задание с опорен план, съдържащо изисквания
относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на
ОУП на община Брезово, като първа фаза от неговото разработване.
Възлага на кмета на община Брезово да проучи възможностите за
осигуряване на външно целево финансиране и заяви искане по §123, ал.2
от ЗИДЗУТ за подпомагане със средства от държавния бюджет, а при
липса на такива възможности, средствата за неговото изработване да бъдат
заложени по бюджета на община Брезово.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 282
Взето с протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 28.12.2012 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план –ПУП-ПРЗ на част от бивш стопански двор №1, извън
регулацията на с.Златосел, Община Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.1 ; чл.109;
чл.124а, ал.1; чл.124б ал.1; чл. 125 ал.1 и ал.2; чл134, ал.2, т.6 , 135 ал.2 от
ЗУТ, Заявление вх.№: 26-00-6490 от 12.12.2012 г. и Решение №2 взето с
Протокол №24 на Общинския експертен съвет по устройство на
територията, Общински съвет гр.Брезово:
1.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за проектиране на ПУП-ПРЗ
на част от бивш стопански двор №1 в с.Златосел, включващо имотите:
УПИ 620-общ.обсл.дейности; 621-622-623 –общ.обслужване,
производствени и складови дейности; 626-627-628,общ.обслужване,
производствени и складови дейности; 632- производствени и складови
дейности; 635-произв.дейности; 625-ТП; 12-13-619, общ.обсл.дейности и
имот 643.
2. Разрешава изработването на проекта за ПУП-ПРЗ по т.1 съгласно
скицата-предложение за изменение.
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