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зз       Приложение №1 към Решение № 142 
     На Об.съвет, взето с протокол № 23 
 
 

Условия 
за провеждане и участие в конкурси за обслужване на линия по маршрут от 

Областната транспортна схема от квотата на Община Сопот 
 
 
 

1. Предмет на конкурса: 
 
Обслужване на линия Сопот – Карлово № 4 
 
От Сопот –     6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 
От Карлово -  6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45 
Необходим брой автобуси един + един резервен 
 
Обслужване на линия Анево - Карлово № 5 
 
От Карлово -  6.25, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 
От с. Анево  -  6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55 
Забележка: В часа 6.25 се тръгва от кв. Сушица         
Необходим брой автобуси един + един резервен 
 
Обслужване на линия Сопот - Карлово № 6 
 
От Карлово – 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
От Сопот     - 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 
Забележка: В събота се изпълнява до 14.00 часа, а в неделя не се изпълнява. 
Необходим брой автобуси един + един резервен 
 
Обслужване на линия с.Анево – кв. Сушица № 2 
 
От с. Анево      - 21.00, 23.00 
От кв. Сушица – 22.00, 23.50 
Забележка: Часовете 23.00 и 23.50 се изпълняват от 01.05 до 30.09.  
Необходим брой автобуси един + един резервен 
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Обслужване на линия Сопот- Пловдив 
 
От Сопот –     6.30, 8.15, 13.15, 17.30 
От Пловдив – 10.30, 12.30, 16.30, 19,30  
Необходим брой автобуси два + два резервни 
 
 

2. Условия за участие в конкурсите 
 

В конкурсите могат да участват всички юридически лица, еднолични 
търговци, търговски дружества, или техните обединения регистрирани по 
ТЗ, които отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози и 
действащите Наредба № 2 /15.03.2002 Наредба № 33/03.11.1999 на МТ и С. 
За целта всеки участник трябва да закупи документация за участие и 
изпълни всички условия посочени в нея. За всяка линия се закупува 
отделна конкурсна документация. 
 
 Условия: 

1. Наличие на собствен и /или/ нает автомобилен парк в т.ч. резервен 
- автобуси категории М1,М2 и М3  респективно класове А и В 

2. Наличие на собствена /наета/ гаражна площ, съответствуваща на 
броя на превозните средства 

3. Наличие на собствена /наета/ ремонтно-сервизна база 
4. Наличие на отоплителна инсталация при падане на температурата 

под 16 градуса 
5. Съдебно решение за регистрация на фирмата 
6. Удостоверение за актуално състояние  
7. Удостоверение че фирмата не е в процес на ликвидация и 

несъстоятелност 
8. Копие на регистрация по Булстат  
9. Копие от декларация за данъчна регистрация 
10. Декларация по ТЗ  
Класирането става на база на получените точки. Предложението 

трябва да съдържа всички посочени документи и да бъде изготвено точно 
по указанията в проектопредложението и в условията за провеждане на 
участие, които са неразделна част от документацията за участие. 

Всяко предложение трябва да се представи от кандидата или негов 
упълномощен представител в запечатан плик, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка, като на клеймото датата на 
получаване трябва да е не по-късна от посоченият срок 30 дни след 
обнародване на поканата, съгласно чл. 20 от Наредба № 2 на МТ и С. 
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3. Място на приемане на предложенията 
 
Предложенията на участниците в конкурсите се подават в Община 

Сопот бул. Иван Вазов № 34 ет.1 отдел АИО 
 

4. Разглеждане и оценяване на предложенията. 
 
Предложенията се разглеждат и се оценяват от комисия назначена от 

Кмета на Община Сопот, съгласно разпоредбите на чл. 17 ал.5 и 6 от 
Наредба №2 на МТ и С . 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и 
факти от кандидатите, както и да изисква в определен срок допълнителни 
доказателства по обстоятелствата изложени в предложението. 
Основни критерии за оценяване на предложението са: 

- собственост върху автомобилния парк 
- наличие на резервен парк 
- опит на превозвача при обществен превоз на пътници 
- собственост върху сервизна и гаражна база 
- организация на транспортния процес  
- цена на предлаганата услуга средно на пътнико-километър 
- обемът на превозените пътници / доказва се баланса за предходните 

години / 
- платен данък печалба 
- екологосъобразност на двигателите на превозните средства 
- осигуряване на работни места  
- регистрация на фирмата 
- възраст на превозните средства 
- комфортност 
 
     5. Депозит за участие в конкурса – по 1000 / хиляда / лв. за всяка 

една от линиите 4, 5, 6 и 2 
   
   6. Депозит за участие в конкурса – 1500 /хиляда и петстотин /лв. 
За линия Сопот-Пловдив 
  
7. Конкурса и изпълнението се извършва без подизпълнители 
 

След сключване на 5 годишен договор за обслужване, сумата се 
трансформира в гаранция за изпълнение. 


