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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№142 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №23 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

11.11.2004г .  
 
 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на  условията,  критериите,  
предложението и механизма за откриване на  
процедура за провеждане и участие в конкурс за  
обслужване на линии 4, 5, 6, 2 и маршрута Сопот – 
Пловдив  по  маршрут  на  Областната транспортна  
схема от квотата на Община Сопот. 

 
 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 
ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ, становището на ПК – 
“Стопански дейности, разпореждане с общински имущество…” и след 
станалите разисквания  
 
 

РЕШИ: 
 

 
На основание на подписан Разделителен протокол от 24.09.2004 г. 

между Община Сопот и Община Карлово относно реципрочното 
разпределяне на досега съществуващата общинска транспортна схема за 
линии 4, 5, 6 и 2 и линията Сопот – Пловдив съгласно чл.14 ал.1 от 
Наредба №2/15.03.2002 г. на МТ, във връзка с необходимостта от по-добро 
транспортно обслужване на населението на Община Сопот и откриване на 
процедура за провеждане и участие  в конкурси за обслужване на 
гореспоменатите линии по маршрут от Областната транспортна схема от 
квотата на Община Сопот 

1. Да утвърди: 
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1.1. Условията за провеждане и участие в конкурсите за обслужване на 
линии 4, 5, 6, 2 и линията Сопот – Пловдив по маршрути от Областната 
транспортна схема от квотата на Община Сопот. (Приложение №1) 

1.2. Критериите за оценка при провеждане на конкурсите за автобусни 
линии 4, 5, 6, 2 и автобусна линия Сопот – Пловдив. (Приложение №2) 

1.3. Предложение за участие в конкурси за възлагане на обществен 
превоз за пътници на линиите 4, 5, 6, 2 и автобусна линия Сопот – 
Пловдив. (Приложение №3) 

1.4. Механизъм, по който се извършва класирането на кандидатите. 
(Приложение №4) 

2. Да възложи на кмета на Община Сопот да открие процедура за 
провеждане на конкурси за обслужване на линии 4, 5, 6, 2 и автобусна 
линия Сопот – Пловдив по маршрути от Областната транспортна схема от 
квотата на Община Сопот. 

3. Възлага на кмета на Община Сопот в едноседмичен срок да 
предложи състав на комисия за провеждане на конкурсите и оценка на 
предложенията. 

 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –14  
Гласували     - 14 
“За”               -14 
“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/  


