ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№3
Днес 07.12.2015г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1. Тихомир Василев Вълчев;
2. Росен Данчев Цолов
3. Христина Петкова Тодорова;
4. Веска Иванова Миндинска;
5. Божидар Тодоров Нинов;
6. Цветелин Иванов Иванов;
7. Даниел Константинов Димитров;
8. Иван Алексиев Тодоров;
9. Драган Христов Капитански;
10.Даринка Лазарова Вънова;
11.Ивайло Вутов Йолов;
12.Георги Цветанов Василев;
От ОбА –Роман : Валери Георгиев Ролански-Кмет на Община Роман,
Маргарита Станева-Секретар на Община Роман,Нина ВърбановаГл.юрисконсулт на Община Роман, Христо Томов-Директор на дирекция„АПИТО и ФСД“, Цветелина Иванова Ботева- кмет на с. Камено поле; Йоло
Богданов Петков-кмет на с. Кунино; Цветан Василев Йотов- кмет на с. Синьо
бърдо; Иван Веселинов Петков- кмет на с.Радовене; Красимир Георгиев
Кръстев- кмет на с.Хубавене; Пламен Христов Лалов- кмет на с.Струпец;
Ивайло Христов Илиев-кмет на с.Курново;Нели Цветанова Димитрова-кмет
на с.Долна Бешовица;Николай Павлинчов Цанов- кмет на с.Стояновци;Иван
Данов Панов-км.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.
Присъства Велислав Пенчев Василев –избран за общински съветник
В 1430ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 12 общински съветници. Председателят
предложи на вниманието на съветниците допълнително внесени неотложни
материали към дневния ред.

На основание Решение на ОбИК, и чл.32, ал.1 от ЗМСМА
Велислав Пенчев Василев положи клетва, след което взе участие
заседанието като общински съветник.

в

Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред да влезе
като т.4 Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери
Ролански – относно:Възлагане на превоз на пътници по утвърдена
транспортна схема.
С 13 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев предложи в дневния ред да влезе
като т.5 Докладна записка от Кмета на община
Роман
Валери
Ролански – относно:Определяне на делегат в общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България.
С 13 гласа „ЗА” от 13 присъстващи предложението беше прието.
С 13 гласа “ЗА” от 13 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Изразходване на натрупаните до момента в сметката на РИОСВ гр.Враца
отчисления на основание чл.64 от ЗУО и съгласно чл.24 от Наредба №7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Отпускане на средства под формата на временен вътрешен безлихвен заем
от набирателната сметка по бюджетната сметка на Община Роман.
3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Приложение за промяна на поименния списък за капиталовите разходи за
2015г. на Община Роман.
4 Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Възлагане на превоз на пътници по утвърдена транспортна схема.
5 Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Определяне на делегат в общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България.
6.Актуални въпроси.

1.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Изразходване на натрупаните до момента в сметката на РИОСВ гр.Враца
отчисления на основание чл.64 от ЗУО и съгласно чл.24 от Наредба №7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №14
На основание чл.64 от ЗУО и съгласно чл.24 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъците, Община Роман да изтегли натрупаните до момента в сметката на
РИОСВ гр.Враца по чл.64 от ЗУО отчисления в размер на 69 554лв./шестдесет и девет хиляди
петстотин петдесет и четири лева/ и същите да бъдат използвани за до финансиране на
собствения финансов принос, определен за община Роман в Регионално сдружение Регион
Луковит, където общината е партньор.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Константинов Димитров;
8. Велислав Пенчев Василев;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Отпускане на средства под формата на временен вътрешен безлихвен заем
от набирателната сметка по бюджетната сметка на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №15
На основание чл.21,ал.1, т.10 от ЗМСМА, ОбС-Роман дава съгласие да бъдат прехвърлени
под формата на временен вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка на община Роман –
BG77STSA93003308330756, BIC:STSABGSF по бюджетната сметка на община Роман –

BG69STSA93003190020000, BIC: STSABGSF средства в размер до 70 000 / Словом: седемдесет
хиляди/ лева – за покриване на разходите в местните дейности в процеса на изпълнение на
общинския бюджет за 2015 година.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Константинов Димитров;
8. Велислав Пенчев Василев;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
11.Даринка Лазарова Вънова;
12.Ивайло Вутов Йолов;
13.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Приложение за промяна на поименния списък за капиталовите разходи за
2015г. на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.50 и
чл.52 от ЗДБРБ ОбС-Роман приема предложението на поименния списък за капиталовите
разходи за 2015г.на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – няма ;
“ПРОТИВ” – 10гл.;

1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Даринка Лазарова Вънова;
9.Ивайло Вутов Йолов;
10.Георги Цветанов Василев;

“ВЪЗД.СЕ” – 3гл..

1.Даниел Константинов Димитров;
2. Велислав Пенчев Василев;
3.Драган Христов Капитански;

Предложението за решение не се приема
4 Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Възлагане на превоз на пътници по утвърдена транспортна схема.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №16
Във връзка с изтичане срока на сключеният договор за възлагане на обществен превоз на
пътници с „Роман Автотранспорт“ ЕООД на 07.01.2016 е необходимо да се проведе конкурс за избор
на превозвач по реда на чл.17 от Наредба № 2/15.03.2002
І.На основание чл.17, ал.1, от Наредба №2/2002 г. възлага да се проведе конкурс за превоз на
пътници с автобуси по утвърдена общинска транспортна схема за автобусни линии с маршрутни
разписания,
ІІ. На основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №2/2002 година открива процедура по възлагане на
превозите чрез конкурс на превози на пътници и делегира изпълнението на своите функции относно
провеждането на конкурса на кмета на общината.
ІІІ. На основание чл. 17, ал.5 от Наредба №2/2002 г. на МТС определя състав на комисията за
провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения в съответствие с изискванията на
чл.17, ал.7, както следва:
Председател: Заместник Кмет на община Роман
Членове : 1.Нина Върбанова -гл. юрист консулт на община Роман
2. Маргарита Станева Секретар на Об А Роман
3.Диляна Миркова —вр.и.д. гл. счетоводител
4.Мариета Ивайлова - гл. експерт ОП и ОП при ОбА Роман
5.Представител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
6.Представител РДВР -КАТ - Пътна полиция гр.Враца;
7.Представител на браншова организация в областта на автомобилния транспорт;
ІV. На основание чл. 18, ал.1, т.2 от Наредба №2/2002 г. на МТС, определя автобусните линии и
курсове от общинската транспортна схема, както следва: за превоз на трудно подвижни лица, при
спазване на следните нормативи за относителния дял на курсовете, изпълнявани с такива автобуси 35 % от общия брой курсове.
V. На основание чл. 18, ал.4, от Наредба №2/2002 г. на МТС, 1. Автобусите да са одобрени
съгласно изискванията на приложение № 12 от На- редба №97 от 2004 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на
водача, в рамките на относителния дял по ал.1 (ДВ, бр. 36 от 2004 г.). 2. Автобусите с които
участникът има намерение да участва в настоящия конкурс, трябва да отговарят на изискванията за
съответните класове по смисъла на чл. 149, ал. 2 и ал. 3 от Закона за движението по пътищата,
респективно на чл. 37, т.3, ,,буква” б от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвържда
ване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси- клас
ІІ, ІІІ и В.
VІ. На основание чл. 19, ал.1 от Наредба №2/2002 г. на МТС, утвърждава критерии и начин за
оценка и класиране на кандидатите в конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници от
общинската транспортна схема
4.1 .Място на регистрация и адрес на управление на участниците:

-в община Роман -15 т.
-извън община Роман-10т.
4.2.Собственост на автобусите:
-собствени- 15т.
-при наети до 50% с договор за наем не по-малко от 1 година -10т.
-при наети над 50% -5 т.
4.3.Сервизна база за поддържане и ремонт и осигурена гаражна площ
съответстваща на броя превозни средства на територията на общината:
-собствена сервизна площ/удостоверява се с нот.акт/-10т.
-наета сервизна площ/удостоверява се с договор за наем/-10т.
–собствена гаражна площ/удостоверява се с нот.акт/-10т.
-наета гаражна площ/удостоверява се с договор за наем/-10т.
- собствена или наета сервизна база извън територията на общината -5т.
- собствена или наета гаражна площ извън територията на общината -5т.
4.4.Цена на билета/формирана на база всички разходи с вкл.ДДС /и при условие да не се
променя същата без решение на ОбС. Цената на билета не може да се променя шест месеца след
провеждането на конкурса,
-най-ниска цена-15т.за всяка следваща предложена цена точките се изчисляват както следа :
Точки = 15т. - (15 т. - (Най-ниска цена/Предложена цена)х15 т.)
4.5.Наличие на екологични устройства на превозните средства
Екологичност на автобусите ЕURO- 1 ЕURO- 2 ЕURO- 3 ЕURO -4 ЕURO -5 ЕURO 6
-във всички превозни средства-5т.
-наличие в над 50% от превозните средства -3т.
-наличие под 50% от превозните средства -2 т.
4.6.Допълнителни услуги в превозните средства/климатик,видео,VC и др. - 5 т. 4.7.Оборудване
на превозните средства за превоз на трудно подвижни лица:
-във всички превозни средства-5т.
-наличие в над 50% от превозните средства -3т.
-наличие под 50% от превозните средства -2 т.
4.8.Допълнителни предложения със социално значение в полза на Общината и пътниците:
% намаление от цената на билета за пенсионери -2т.
% намаление при организираните от пенсионерските клубове екскурзии-2т.
% намаление при организирани екскурзии от Общинска администрация, училища, домове,
читалища -2т.
Други: по тяхно усмотрение;
-по 2 т. за всяко прието предложение-максимум до 10 т. /приетите предложения
се вписват в договора на съответния класиран кандидат/
5. Начин на оценка на кандидатите-извършва се на база получения сбор точки по
критериите.
При равен брой точки се класира кандидата,получил по-голям брой точки по критерия:
-цена на билета

5.1.Комисията оценява и класира предложенията и взема решенията си на база комплексната
оценка на всяко предложение по критериите , утвърдени от общинския съвет.
VІІ. На основание чл.22, ал.2 от Наредба №2/2002 г. определя Цена на документация за участие
в конкурса – 10.00(десет) лева без ДДС, по банков път……………………….или в касата на община
Роман. Закупуването на конкурсната документация става в деловодството на община Роман
Информационен център ет.1 бул. Христо Ботев № 136; Място за подаване на предложенията в
община Роман Информационен център ет.1 бул. Христо Ботев № 136
VІІІ. На основание чл.22, ал.3, т.3 от Наредба № 2, определя следните изисквания към
кандидатите и техническите условия към превозните средства: А. Общи изисквания към
кандидатите:
1.За участие в конкурса се допускат физически и юридически лица, регистрирани като търговци,
които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република
България или лиценз на Общността, (ако е консорциум, за всяка фирма членка на консорциума)
както и други документи, 9 които се изискват от Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси от закона за автомобилните превози( съгласно чл. 40 от
Наредба №2).
2.Да не се намират в ликвидация или несъстоятелност.
3.Да нямат парични задължения към държавата или към осигурителните фондове и Община
Роман, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. Б. Специфични:
4.Да притежават свидетелства за регистрация на автобусите, с които участват в конкурса.
Същите автобуси да са включени в списъка към лиценза.
5.Да притежават удостоверение за транспортна годност на автобусите, с които участват в
конкурса, за съответния вид превоз, според Наредба № Н–32 от 16 декември 2011г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
6. Автобусите с които участват в конкурса да отговарят на изискванията на чл. 37, т.3, ,,буква” б
от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. 7. Да осигурят автобус за постигане
процента на обхват на курсовете, изпълнявани с автобуси оборудвани за превоз на трудно подвижни
лица съгласно изискването на чл.18 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
8. Да са осигурили необходимия брой превозни средства, за извършване на превози по
обявените с конкурса автобусни линии/курсове.
9. Автобусите с които участват в конкурса да отговарят на изискванията за техническа
изправност, посочени в наредбата по чл.147, ал.1 от Закона за движение по пътищата. ІХ. На
основание чл.22, ал.4 от Наредба №2/2002 г. одобрява проекта на договор - права и задължения на
страните в съответствие с предмета на конкурса и изискванията – Приложение № 1.
Х. На основание чл.26, ал.2 от Наредба №2/2002 г. Договорът за възлагане на превозите на
пътници с автобуси по утвърдена общинска транспортна схема за автобусни линии с маршрутни
разписания се сключва за срок за една година.
ХІ. На основание чл.23,ал.2 от Наредба № 2/2002гУсловията на конкурса за автобусни линии
(курсове) да се обявят в един централен и един местен ежедневник най-малко 30 дни, преди
крайната дата за подаване на предложения за участие. В съобщението за конкурса се посочва
изискванията и условията по организацията на превозите (разписания, брой необходими автобуси, в
това число резервни, и друга поясняваща информация за автобусните линии), мястото и срокът за
подаване на документите, датата на провеждане на конкурса и др.
XII. Настоящото решение да бъде обявено по съответния ред и публикувано на интернет
страницата на общината.
XIII. ВЪЗЛАГА на кмета на община Роман да издаде заповед и сключи договор за възлагане на
превозите на пътници със спечелилият конкурса.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.; 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов
3.Христина Петкова Тодорова;

4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Цветелин Иванов Иванов;
7.Даниел Константинов Димитров;
8. Велислав Пенчев Василев;
9.Иван Алексиев Тодоров;
10.Драган Христов Капитански;
“ПРОТИВ” – 2гл. 1.Даринка Лазарова Вънова;
2.Ивайло Вутов Йолов;
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Георги Цветанов Василев;
5 Докладна записка
от Кмета
на община
Роман
Валери Ролански –
относно:Определяне на делегат в общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №17
На основание чл.21, ал.2 , т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от
Устава на НСОРБ представителя на общинския съвет:
1. Определя за делегат в общото събрание на НСОРБ да бъде избран Тихомир Василев
Вълчев-Председател на ОбС-Роман.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседанието на Общото
събрание, той да бъде заместван от Божидар Тодоров Нинов-Общински съветник.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Актуални въпроси.

В 1600 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседанието на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

