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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail: zbg@abv.bg, CvetelinaBorislavova@gmail.com  

 
      

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 7 
от заседанието на 28.03.2012 г. 
по точка 11 от дневния ред 
 
 
Относно: Приемане на нова общинска транспортна схема на Община Брусарци, 
включваща автобусна линия по маршрут „Брусарци – Буковец – Брусарци”. 
 

РЕШЕНИЕ № 49 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 5, чл. 19 и чл. 19, ал. 1 от 
Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 1, чл. 17, ал.3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 19 от Наредба № 2 
от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на 
транспорта и съобщенията, Общински Съвет Брусарци 

РЕШИ : 
І. Открива на нова междуселищна автобусна линия „Брусарци – Буковец – Брусарци”, 
като: 

1. Утвърждава маршрутно разписание за Автобусна линия „Брусарци – Буковец – 
Брусарци”, включваща следния маршрут: „Брусарци – Смирненски – Буковец – Смирненски - 
Брусарци”, с час на тръгване от гр.Брусарци 10:10ч. Линията ще се изпълнява понеделник, 
вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя (Приложение № 1); 
2. Утвърждава транспортна схема на Община Брусарци за Автобусна линия „Брусарци – 
Буковец – Брусарци”, включваща следния маршрут: „Брусарци – Смирненски – Буковец – 
Смирненски – Брусарци” (Приложение № 2). В съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1  
от  Закона за автомобилните превози междуселищните автобусни линии задължително се 
обслужват от обявените автоспирки по съответните маршрути. 
3. Да се проведе конкурс за възлагане на превоз по Автобусна линия „Брусарци – Буковец – 
Брусарци” за срок на договора от пет години; 
4. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002г. в конкурса могат да участват 
физически и юридически лица, регистрирани  като търговци, които притежават лицензия и 
други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите 
подзаконови нормативни актове; 
5. Общински съвет Брусарци делегира изпълнението на своите функции относно 
провеждането на конкурса на Кмета на Община Брусарци и го упълномощава да предприеме 
и извърши всички  правни и фактически действия по провеждане на конкурса; 
6. Определя състава на Комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите 
предложения както следва: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зам. Кмет на Община Брусарци 
ЧЛЕНОВЕ: 
  1. Представител на Общински съвет Брусарци 
  2. Представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 
  3. Представител на РУ „Полиция” - Лом, служба КАТ – пътна полиция 
  4. Представители на браншовите организации в областта на автомобилния 
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транспорт  
  5. Правоспособен юрист 
  6. Представител на общинската администрация; 
 

7. На основание чл. 19, ал.1 от Наредба № 2 от 15 март 2002г., Общински съвет утвърждава 
критериите и начина на оценка на кандидатите в конкурса както следва:  

 
1.Екологичност на превозните средства-наличност на екологичен двигател 
1.1 Отговаря на изискванията по EURO V                                 12 точки 
1.2 Отговаря на изискванията по EURO IV                                10 т. 
1.3 Отговаря на изискванията по EURO III        8 т. 
1.4 Отговаря на изискванията по EURO  II                   6 т. 
1.5 Отговаря на изискванията по EURO   I         4 т. 
1.6 Липсва удостоверение за съответствие с пътно превозно средство  от одобрен тип                                                                                      
0 т. 
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от кандидата автобус, с който ще се 
изпълнява линията, въз основа на представен документ за съответствието на двигателя към 
съответния стандарт. Това са доказателствени документи от завода производител, 
удостоверение от официален вносител за България на фирмата производител или  с отметка в 
българския талон. Всички документи на чужд език се представят с легализиран превод на 
български език. В случай, че за автобуса не се представи документ за съответствие към даден 
стандарт или той няма такъв се оценява с 0 т. 
       
2. Допълнителни услуги в превозните средства 
2.1 За наличие на климатик     3 т. 
2.2 За наличие на видео      2 т. 
2.3 За наличие на мини - бар     1 т.  
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от кандидата автобус с който ще се 
изпълнява линията, като допълнителните услуги се посочват чрез декларация. 
       
3. Цени и социални облекчения 
3.1.1 Най-ниска средна цена на билетите   9 т. 
3.1.2 За второ място                         6 т. 
3.1.3 За трето място                3 т. 
3.1.4 За следващо място      0 т. 
Начин на оценяване – Всеки участник предлага само една цена на билетите чрез приложен към 
документацията за участие ценоразпис. 
Цените на билетите да са за спирките, включени в маршрутното разписание. 
 
3.2.1 Най- дълга валидност на предложената цена на билетите, независимо от повишаване 
цените на горивата и др.                        9 т. 
3.2.2 За второ място            6 т. 
3.2.3 За трето място            3 т. 
3.2.4 За следващо място                                0 т. 
Начин на оценяване – в ценоразписа всеки участник предлага срок на запазване на цената на 
билетите, независимо от повишаването на цените на горивата и др. 
 
3.3.1 Най-голям брой  социални облекчения   9 т. 
3.3.2 За второ място                 6 т. 
3.3.3 За трето място                 3 т. 
3.3.4 За следващо място                 0 т. 
Начин на оценяване –  Оценяват се предложените социални облекчения само за пътуващите по 
линията. 
 
4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица 
4.1 Оборудван       5 т. 
4.2 Необорудван           0 т.     
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Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от кандидата автобус,с който ще се 
изпълнява линията по документи – карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на 
пътници 
 
5. Възраст на автобусите  
5.1 Нови        15 т. 
5.2 За всяка година по една точка по- малко    
5.3 На и над 15 години                    0 т. 
 
Начин на оценяване - Оценява се основният предложен от кандидата автобус, с който ще се 
изпълнява линията по документи – свидетелство за регистрация. За нови се считат автобусите с 
регистрация – 2011г. 
Начин на оценяване - по документи; 
Участниците следва да представят - Удостоверение за актуално състояние или 
удостоверение за вписване в търговския регистър.   
Конкурсът е спечелен от кандидат получил най-много точки.        
      
      8. На основание чл.22, ал.2 от Наредба № 2 от 15 март 2002г., Общински съвет Брусарци 
определя цена на тръжните документи в размер на 50 лв. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  7, “против” – 3, “въздържал се” -  2; 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                              /Цветелина Бориславова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Цветелина Бориславова/ 


