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      Приложение № 3 към Решение № 142 
      На Об. Съвет, взето с протокол № 23 
 
 

      До 
      Кмета на Община Сопот 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие в конкурс за възлагане на обществен превоз за пътници по 
линии ……….……………………от квотата на Община Сопот 

 
 
От.............................................................................................................................
Със седалище  и адрес на управление.................................................................. 
Тел./факс/.........................................Дан.№............................................................ 
Булстат....................................Банкова сметка...................................................... 
Бан.код.....................................Обслужваща банка............................................... 
Представлявана от ................................................................................................. 
ЕГН............................................Лична карта......................................................... 
Издадена ................................................................................................................. 
 

След като се запознах с документацията, заявявам желанието си за 
участие в конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници с 
автобусни линии по маршрут от Областната транспортна схема от квотата 
за възлагане от Община Сопот, както следва: 
        Линия № 4 – Сопот-Карлово 
        Линия № 5 – Анево – Карлово 
        Линия № 6 – Сопот – Карлово 
        Линия № 2 – Анево – кв. Сушица 
        Линия – Сопот – Пловдив 
Ненужното се зачертава 
 
 

1. Предмета на конкурса ще изпълнявам със следните превозни 
средства:.................................................................................................................. 
/следва списък на автобусите, с които кандидата ще обслужва линията. За 
всеки автобус се посочва съответния регистрационен номер, марка и година 
на производство. Описание на състоянието на всеки конкретен автобус по 
критериите – комфортност, екологични качества, брой седящи места / 

2. За изпълнение предмета на конкурса ще осигуря следната 
технологична обезпеченост на превозите. 

2.1. Разполагам със следния собствен и /или/ нает автобусен парк / в 
т.ч. резервен/ 
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……….. 

 
………... 
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…………………. 
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…….. 

 
……….. 

 
………... 

 
……………………….. 

 
Описва се автобусния парк без работещите по договор в момента автобуси. 
Прилагам копия от регистрационните талони, удостоверения за 
транспортна годност. Копия от договорите за наем /при нает автопарк/ 

2.2. Разполагам със собствена  /наета/ гаражна площ, съответствуваща 
на броя превозни средства. Прилагам документи за собственост  /наем/ на 
такъв гараж най-малко за срока на договора. 

2.3. Разполагам със собствена /наета/ ремонтно-сервизна база. 
Прилагам документ за собственост или договор за наем /абонаментно 
обслужване / на такава база най-малко за срока на договора. Следва кратко 
описание на сервизната база. 

2.4. Възможност за оперативно ръководство и контрол на 
транспортната дейност. 

2.5. Принцип на осигуряване на пътниците с билети 
- гише за продажба на билети 
- кондуктор 
- издаване на абонаментни карти 
- осигуряване превоз по намалени цени на правоимащите 
3. Прилагам удостоверение за актуално съдебно състояние 
4. Прилагам копие от Лицензия и списък на МПС издадени от МТ и С 

и заверени от РОДАИ 
5. Прилагам копие от годишния баланс и отчет за приходите и 

разходите за предходната година. 
6. Прилагам информация за фирмата издадена от съответното ДП по 

данъчна регистрация съгласно чл. 36, ал. 4 от ДПК, съдържаща всички 
обстоятелства отразени в сметката. Удостоверения по чл. 36 (7) не се 
приемат. 

7. Прилагам справка от НОИ за броя на осигурените лица и размера 
на внесените осигуровки  за последните 12 месеца. 

8. Прилагам справка за платени осигуровки средно на работник, 
заверена от участника. 

9. Прилагам справка за платен данък печалба, изготвена на база 
подадена годишна данъчна декларация за предходната година. 

10. Прилагам справка за цената на превозната услуга средно на 
пътникокилометър съгласно приходите и разходите за дейността 
„пътнически превози”  


