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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 119 

 

 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ №19 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2013  Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

 

  По Докладна записка с вх.№ 102/12.03.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на Община Сопот 

Относно: Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба 

№2/15.03.2002 год.  на МТИТС  

 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, 

т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с 

чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси и Правилата на МТИТС за възлагане на 

превози по транспортни схеми по реда на Наредба № 2/15.03.2002 г. от 

05.10.2012 год.,  прие следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

  

1. Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни 

разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми 

по реда на Закона за обществените поръчки / ЗОП /. 

2. Във връзка с правата по чл.16в ал.1 от Глава 2 Раздел І от 

Наредба № 2 от 15.03.2002 год. делегира изпълнението на своите функции, 

относно провеждането на процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки / ЗОП / и сключването на договори на Кмета на общината. 

         

 

 
      МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА , чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 от 

Наредба №2 от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни 
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схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и правилата на 

МТИТС за възлагане на превози по транспортни схеми по реда на Наредба №2 от 

15.03.2002 г. и като взе в предвид изтичащия през м. август 2013 г. срок на договора с 

досегашния превозвач. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  12 

 Гласували                - 12 

„За”                          - 12 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 
 


