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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№121 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2004Г 

 
ОТНОСНО:  ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ 

НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА 
СОПОТ 

 
Общинският съвет, след като се запозна  с СТРАХИЛ ГУШЛЕВ – 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, становището на ПК – “стопански дейности, 
разпореждане с общинско имущество…”и  след станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
1. Общински съвет – Сопот  приема за целесъобразно да се извършат  

предварително проучване и анализ за отдаване на концесия на обекти – 
общинска собственост, включващи бившата автогара Сопот, спирките на 
обществения превоз по протежение на главния път  София – Бургас, както 
и прилежащите до тях подходящи имоти и постройки за комплексното им 
обустройване и експлоатация на съвременно ниво като част от политиката 
на Община Сопот за развитието на туризма и използването на природните 
и културно-исторически дадености на нейната територия. 

2. във връзка с чл.71, ал.2 от ЗОС Общински Съвет – Сопот възлага на  
Кмета на общината да организира в срок до 30.11.2004г. предварително 
проучване и разработване на правен, финансово-икономически, социален и 
екологичен анализ за отдаване на обектите по т.1  на концесия при 
следните предварителни условия: 
- Срок на концесията – 15 години + 10 години продължение; 
- Начин на определяне на концесията – неприсъствен конкурс по 
документи; 

- Определящи условия и изисквания: 
a) Проектиране, изграждане и оборудване на автогара с необходимите 
служебни и сервизни помещения и на охраняем паркинг за 
комплексно обслужване на пътниците, персонала и транспортните 
средства на превозвачите; 



 2 

b) Проектиране, изграждане и оборудване на автоспирките за градския 
и междуселищния обществен транспорт с максимални удобства и 
безопасност за пътниците; 

c) Осигуряване на възможности за коопериране на и бизнес-
сътрудничество с други фирми, осъществяващи дейности по 
обслужване на населението на общината и временно пребиваващите 
на територията й, в т.ч. за осигуряване на комплекс от услуги при 
посещаване на традиционни обекти и прояви на общинския 
културен, спортен и исторически календар; 

d) Други условия по преценка на Общ. А-я. 
Разходите по проучването и разработването на анализите да се поемат от 
общинския бюджет. 

3. В срок до 20.12.2004г. въз основа на проучването и анализите  
Кметът на общината да внесе в Общинския съвет мотивирано предложение 
за отдаване на концесия за обектите по т.1. 

 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали – 16  
Гласували     - 16 
“За”               -16 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – няма 
 
 
 
 

Председател на Об.С……………….. 
/Хр.Цолев/         

Зам.председател на Об.С………….. 
/Г.Шльомская/ 

 
 
Зам.председател на Об.С………….. 

/К.Цветков/ 
 
 

Вярно с оригинала: 
/печат/  


