
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 249 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСК И СЪВЕТ –  СОПОТ, ПРОВЕДЕНО 

НА 12.08.2010 г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

Относно: Обявяване на конкурс за обществен превоз на пътници по утвърдени 

разписания за автобусни линии от областна транспортна схема. 

 

На основание чл.17, чл.19 и чл.23,, ал.2 на Наредба №2 от 15.03.2002г. на 

Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията 

(МТИТС) за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и 

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , Общински съвет – Сопот 
 

РЕШИ: 
 

1. Възлага на Кмета на Община Сопот да организира и проведе конкурс и 

сключи договор за обществен превоз на пътници, за обслужване на автобусни линии с 

утвърдени маршрутни разписания  от областна транспортна схема, както следва: 

Описание на предмета на конкурса: 

 - Карлово-Анево-Карлово – 18 курса, съгласно маршрутни разписания №,№ от 

150201 до 150219 утвърдени от  Областен управител на област с административен 

център гр. Пловдив - Приложение №1. Необходим брой автобуси – 1 + 1 /един 

основен + един резервен/ 

 - Карлово-Сопот-Карлово - 15 курса, съгласно маршрутни разписания №,№ от 

150101 до 150115 утвърдени от Областен управител на област с административен 

център гр. Пловдив - Приложение №1. Необходим брой автобуси – 1 + 1 /един 

основен + един резервен/ 
2. Утвърждава линии и курсове за превоз на трудно подвижни лица, съгласно 

чл.18, ал.1 на Наредба №2/15.03.2002 г. - Приложение №2. 

3. Утвърждава, показателите, критериите и начина на оценка за класиране на 

кандидатите, съгласно чл.19, ал.1 на Наредба №2/15.03.2002г. -  

Приложение №3.  
4. Утвърждава изисквания към кандидатите и технически условия към 

превозните средства - Приложение №4. 

5. Утвърждава предложение за участие в конкурс - Приложение №5. 

6. Утвърждава проекто-договор – Приложение №6 

7. На основание чл.60 от Административно процесуалния кодекс, при 

издаването на решението за определяне на спечелилия участник да бъде допуснато 

предварително изпълнение на същото.  

 8. На основание чл.17. ал.5 и ал.7 от Наредба № 2 на МТИТС, Общински съвет 

определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите 

предложения, както следва: 

-  представител на Дирекция “Автомобилна администрация” гр. Пловдив; 



 

-  представител на Териториална дирекция на НАП; 

-  представител на КАТ – Пътна полиция; 

-  правоспособен юрист; 

- представител на браншови организации в автомобилния транспорт – 1 /един/. 

-  представители на общинска администрация– 3 /трима/. 

-  общински съветници – 3 /трима/.  

Общински съвет – Сопот избира за свои представители в комисията: Любомир 

Джапаров, Росица Шашева и Васко Попов. 

 9. Определя срок за възлагане на автобусните линии съгласно чл. 26 ал. 2 от 

Наредба № 2/15.03.2002 г. – 5/пет/ години. 

 10. Общински съвет определя гаранция за участие в конкурса-2000 лв. 

 11. Общински съвет определя цена на документация за конкурса-500лв. с ДДС. 

 12. Кмета на общината да сключи договор за възлагане на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии Карлово-Анево-Карлово и Карлово-Сопот-Карлово с 

кандидата спечелил конкурса. 

          13. Настоящето решение на Общински съвет – Сопот да влезе в сила след 

влизане в сила на Решение на Пловдивски административен съд от 28.07.2010г. по а.х. 

дело номер 1092 по описа за 2007г. 

    

  
 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 14  

“За”             - 12 

“Против”   - 1 

“Въздържал се” – 1 

 

 

 
 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

 Председател на ОбС.:……………….. 

    /В.Попов/         

                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  

 


