О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т О П А К А, О Б Л А С Т Т Ъ Р Г О В И Щ Е
гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2421, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg
РЕШЕНИЯ НА ОбС ОПАКА ПО ПРОТОКОЛ № 28
от 15.04.2009г.

РЕШЕНИЕ № 192
На основание чл. 22, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, чл. 18, чл. 19,
чл. 22, ал. 2 и чл.26 ал. 2 от Наредба №2 от 15.03.2002г. на
Министреството на транспорта и съобщенията - МТС, Общински
съвет гр. Опака
РЕШИ:
І. Да бъде проведен конкурс за възлагане на обществен
превоз на пътници по автобусни линии и разписания по тях от
областната транспортна схема на Община Опака, обособени в
групи автобусни линии за срок от 5/пет/ години, както следва:
ІІ-ра група линии
1. Люблен 05.50ч. – Попово - Търговище и обратно 10.00ч.
– изпълнява се в понеделник, сряда и петък;
2. Гърчиново 06.00ч. – Попово - Търговище и обратно
10.00ч. – изпълнява се вторник и четвъртък, събота и неделя
3. Опака 10.00ч. – Попово - Търговище и обратно 13.00ч. –
изпълнява се всеки ден.
4. Гърчиново 09.00ч. – Попово - и обратно 10.00ч. – Попово
– Голямо Градище – изпълнява се всеки ден.
5. Люблен 17.05ч. - Попово и обратно 18.10ч. – Попово Крепча – изпълнява се от понеделник до петък.
6. Голямо Градище 05.50ч. – Опака - Попово – изпълнява
се от понеделник до петък.
7. Голямо Градище 19.00 ч.-Опака-Попово и обратно 20.00 ч.
– изпълнява се всеки ден.
8. Опака 15.00 ч.-Попово и обратно 16.00 ч.-Люблен –
изпълнява се всеки ден.
Необходим брой автобуси – 3 редовни плюс 1 резервен
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ІІІ-та група линии
1.
Голямо Градище 05.50ч. – Водица - Попово и обратно
08.00ч. – Опака – изпълнява се всеки ден.
Необходим брой автобуси – 1 редовен плюс 1 резервен
Възлага на кмета на общината обявяване на конкурса и
делегира изпълнението на своите функции относно провеждането
му на същият.
ІІ. На основание чл. 19 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и
леки автомобили, Общински съвет Опака утвърждава следните
„Критерии и начини за оценка и класиране на кандидатите в
конурса”.
1. Общи положения:
- един кандидат не може да участвува с едни и същи
автобуси по други транспортни схеми /доказва се с
деларация/.
- класирането на кандидатите се извършва поотделно
за всяка група линии.
- класирането на кандидатите се извършва по
изброените по-долу критерии по общият брой точки,
събрани след оценка по всички критерии.
- определянето на точките по всеки един критерий се
извършва от комисията за провеждане на конкурса,
съгласно приетият начин за изчисляването им.
2.

Списък на критериите и оценките

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
1. Възраст и вид на превозните средства /ПС/:
- възраст / до 1 год. получават 5 точки, а за всяка следваща
се намалява с 1 точка
- за вида на ПС по ЗДвП получават точки както следва:
за М1 – 0 точки
за М2 – 5 точки
за М3 – 10 точки
2. Екологичност на ПС /доказва се с документи/:
- без EURO
- 0 точки
- с EURO 1
-1 точка
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- с EURO 2
- с EURO 3
- с EURO 4

-2 точки
-3 точки
-4 точки

3. Оборудване за трудноподвижни лица / доказва се с
удостоверение за транспортна годност,като се събират
точките за основни и резервни автобуси /:
-с оборудване на всички автобуси
-10 точки
- с оборудване на два автобуса
-7 точки
- с оборудване на един автобус
-5 точки
- без оборудване на автобус
-0 точки
4. Допълнителни услуги в ПС:
- наличие на климатик
- без климатик
5.

6.

Собственост на ПС:
- собствени
- на лизинг до 1 година
- наети за не по-малко от 1 год.

- 5 точки
- 0 точки

-10 точки
-9 точки
-8 точки

Технологична обезпеченост на кандидата:
-наличие на пунктове за предварителна продажба на
билети на територията на общината
-2 точки
-наличие на собствена или наета гаражна база
-5 точки

7. Допускани нарушения по договори с Община Опака
през последните три години при транспортно обслужване:
-без нарушения или до три нарушения
-8 точки
-за нов превозвач
-3 точки
-при констатирани над 3 нарушения
-0 точки
8. Цени, социални облекчения и задължения със
социално значение:
-цена на превоз в лв./км./посочва се в абсолютна стойност с
включен ДДС
а/ при един кандидат – не се оценява.
б/ при еднакви предложения - по 10 точки.
в/при различни цени, най-високата получава 10 точки,
като всяка следваща с по-висока стойност получава с 2
точки по-малко.
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-срок на запазване на предложената цена:
в/ до 6 месеца
г/ до 3 месеца
д/без запазване

-10 точки
-5 точки
-0 точки

- социални облекчения – за всяко, прието от комисията по
2 точки, но не-повече от 6 точки/например – за отстъпка
от цената за ученици, пенсионери или работници в
проценти, както и др. такива/, но не по-малко от 10% от
заявената цена по точка 8
-за всяко осигурено работно място на територията на
общината по 2 точки, но не-повече от 10 точки/доказва се
с документи или с декларация за такива намерения/
3.
Предложената цена, срокът на запазването и,
социалните облекчения и осигурените работни места на
територията на общината се вписват в договора на съответният
класиран кандидат, като неизпълнението им е свързано с
предвидената в договора неустойка.
Оценката е сбор от получените точки по пунктове от 1 до 5 за
всеки основен и резервен автобус, както и точките по останалите
пунктове от критериите.
На първо място се класира кандидата с най-много набрани
точки.
При равен брой точки, на първо място се класира кандидата
с най-много точки по пункт 8 “Цени и социални облекчения и
задължения със социално значение” за “осигурени работни места
на територията на общината”. При ново равенство на първо място
се класира кандидата получил най-много точки по пункт 2
“Екологичност на ПС”.
ІІІ. Общински съвет Опака на основание чл. 22, ал. 3 от
Наредба №2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили утвърждава цена на
документацията за участие в конкурса в размер на 100
лева./Приложение №1/.
ІV. Общински съвет Опака на основание чл. 22, ал. 4 от
Наредба №2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили утвърждава изисквания
към кандидатите за участие в конкурса и проект на договор,
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съдържащ правата и задълженията на страните, в съответствие с
предмета на конкурса и изискванията./Приложение №2/.
V. Общински съвет Опака на основание чл. 17, ал. 5, 6 и 7 от
Наредба №2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили определя комисия за
провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения в
състав:
Председател – Представител на Общинска администрация
Опака
Членове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Представител на ОбС Опака;
Правоспособен юрист;
Представител на ИА”Автомобилна администрация”
Представител на ПП КАТ
Представител на ТД на НАП
Представител на браншова организация на превозвачите

VI. Състава на комисията да бъде определен с решение на
ОбС Опака, след получаване на отговор от браншови
организации, НАП, КАТ за определените лица за участие в
комислията за провеждането на конкурса.
РЕШЕНИЕ № 193
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
приема Отчета за изпълнението на проекти и дейности по плана за
развитие на Община Опака 2007-2013г.
РЕШЕНИЕ № 194
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 34, ал. 2 от ЗОС и
чл. 7,ал. 1 от наредбата за реда за придобиване, стопанисване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС гр. Опака
РЕШИ:

1. Възлага на Кмета на общината да открие процедура за
придобиване, чрез покупко-продажба на имот, собственост на
наследниците на Стефан Начев Тодоров, с имотен № 300002,
представляващ земеделска земя – нива от 2.756дка., категория
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III-та, местност “Ялията” в землището на гр. Опака за сумата от
2 343лв./две хиляди триста четиридесет и три лева/.
2. Одобрява направената пазарна оценка на имота от лицензиран
оценител.
РЕШЕНИЕ № 195
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.41 ал.2, от ЗОС,
Общински съвет гр.Опака определя начални цени за провеждане на
публичен търг на следното движимо имущество:
1. Лек автомобил ВАЗ 2107 с рег.№ Т 28 55 АТ 500.00 лв.
2. Автомобил товарен УАЗ 374101 с рег.№ Т 34 07 АТ1 200.00 лв.
3. Автомобил товарен УАЗ 3303Т1202 с рег.№ Т 34 01 АТ- 1000.00лв.
4. Автомобил специален сметосъбирач ШКОДА РТК с рег.№ Т 34 05АТ
2 700.00 лв.
РЕШЕНИЕ № 196
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 4 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, ОбС Опака
РЕШИ:

1. Възлага на Кмета на Община Опака да открие процедура за
провеждане на публичен търг, за продажба на застроен имот
“Басейн” от 354м2, с прилежащ терен от 1,852дка., в местността
“Бабенец”, в землището на Община Опака, АОС № 761/02. 04.
2009г.
2. Определя начална цена на имота при провеждане на публичен
търг в размер на 3745.50лв.
РЕШЕНИЕ № 197
ОбС Опака, на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 130 от ПОДОбСНКВОА одобрява
командировъчните разходи на Кмета на Община Опака и на
Председателя на ОбС за периода от 01.01.2009г. до 31.03.2009г. в
размер на 226.80лв. както следва:
Кмета на Община Опака:
1. На 12.01.2009г. до гр. София – Подписване на договор по
проект на Общината в Министерството на околната среда
и водите – 10лв.
2. От 21.01.2009г. до 22.01.2009г. до гр. София – Участие в
семинар – 86.80лв.
3. На 27.01.2009г. до гр. София – Среща в Министерството на
околната среда и водите по проект на Общината – 10лв.
6

4. На 17.02.2009г. до гр. София – Представяне на договор за
проект на Общината – 10лв.
5. На 23.02.2009г. до гр. Русе – консултация за техническите
характеристики на автомобилите – 10лв.
Председател на ОбС Опака:
1. От 14.01.2009г. до 15.01.2009г. до гр. Троян – Участие в
семинар – 100лв.
РЕШЕНИЕ № 198
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
Награждава с Грамота и със сумата от 300лв./триста лева/ Нургюл
Илханова Салимова от с. Крепча за златният и медал в
Републиканското първенство по шахмат за деца – група до 8 години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА:
/АШИМ ОСМАНОВ/
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