
1/1 Решение № 124,  взето с поименно гласуване с протокол  № 20 от редовно заседание на Общински съвет Сопот, проведено 

на 14.03.2017 г.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 124 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 20 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 14.03.2017 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 
 
 

По Докладна записка с вх.№ 132/09.02.2017 г. от Деян Дойнов – Кмет на Община 
Сопот  

 

Относно: Делегиране функциите по възлагане по реда на ЗОП на обществена 
поръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от 
областната транспортна схема от квотата на Община Сопот" на Кмета на общината. 

 
Общински съвет - Сопот, на основание чл. 21, ал.2, в изпълнение на правомощията 

по чл. 21 ал.1, т.23 и т.25 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните 
превози и Глава втора, Раздел I 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 чл.60 ал.1 и ал.4 от АПК, прие следното:   

      
Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава съгласие, превоза на пътници по маршрутните разписания от  областната 
транспортна схема, квота на Община Сопот да се възлага по реда на Закона за 
обществените поръчки / ЗОП /. 

2. Делегира на Кмета на общината изпълнението на своите функции, права и 
задължения по Глава втора, Раздел I 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, както и сключването на договорите с избраните превозвачи. 

3.  Общински съвет – Сопот, с оглед защита на особено важни обществени интереси 
и недопускане на значителни и трудно поправими вреди за общината, които биха 
възникнали от не осъществяването на обществената услуга, на основание чл.60, ал.1 от 
АПК, допуска предварително изпълнение на настоящето решение. 

4. Настоящето решение подлежи на съдебен контрол по реда на АПК пред 
Административен съд – Пловдив по реда на чл.60 ал.4 от АПК. 

 

  МОТИВИ: Настоящето решение се прие: 
- на основание чл. 21, ал.2, в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал.1, т.23 и т.25 от ЗМСМА, във 

връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози и Глава втора, Раздел I 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 чл.60 ал.1 и ал.4 от АПК, 

-  и като взе в предвид изтичащия през м.април 2017 г. срок по Решение № РД-20-49/13.04.2016 г. на 

Областния управител на област Пловдив за приложена спешна мярка чрез пряко възлагане извършването на обществената 

услуга по автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево;  

   

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  14 
 Гласували                - 14 
„За”                          - 14 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

  
Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/          

 

Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 






