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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№381

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №61 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

09.03.2007г . .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – СОПОТ

ОТНОСНО:  Допълнение и изменение на Решение на Общински съвет
- Сопот № 354, взето с протокол № 54/19.10.2006год.

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с
вх.№15/23.02.2007г. от Манол Михайлов Атанасов общински съветник,
становището на ПК “Стопански дейности, разпореждане с общинско
имущество…”   и след станалите разисквания

РЕШИ:
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 17 от Наредба

№ 2/15.03.02год. на МТ и Заповед на кмета на община Сопот
№ РД-09-72/05.02.2007 год. и необходимостта от изменение и допълнение
на Решение № 354, взето с протокол № 54/19.10.2006год.

I. В конкурсната документацията относно провеждане на конкурс за
автобусни линии Сопот - Карлово - Сопот и Анево - Карлово - Анево от
Областната транспортна схема от квотата на Община Сопот се правят
следните промени:

1 .В Приложение № 1 и №2 "Описание на предмета на конкурса"се
правят следните промени:
1.1. В т. 5 отпада „категория М1”
1.2.Текстът в т.7 отпада и придобива следното съдържание:
Курсовете посочени в т.З, маркирани със „*”, се изпълняват с
автобуси за превоз на
трудноподвижни хора.

2. В "Изисквания към кандидатите и технически условия към
превозни средства" раздел II "Технически условия към превозните
средства" в т.2 се премахва "категория М 1”

3. Съществуващите "Критерии за оценка" се отменят и се приемат
нови, съгласно Приложение А към докладна записка №15/23.02.2007 год.
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4.   Съществуващото „Предложение за участие в конкурса -
Приложение №3" се отменя и се приема ново, съгласно Приложение Б към
докладна записка№15/23.02.2007 год.

5. Съществуващите "Изискуеми документи за участие и
задължителни условия, на които трябва да отговаря кандидата -
Приложение №4" се отменят и се приемат нови „Изискуеми документи за
участие в конкурса", съгласно Приложение В към докладна записка
№15/23.02.2007 год.

6. Съществуващите „Списък на основните автобуси - Приложение
№5" и „Списък на резервните автобуси - Приложение №6" се отменят и се
приемат нови, съгласно Приложение Г и Приложение Д към докладна
записка №15/23.02.2007 год.

II. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе нов конкурс за
възлагане на обществен превоз на пътниците по утвърдени транспортни
схеми съгласно чл.  17  от Наредба № 2  на МТ и С.  със утвърдените в т.1
промени в конкурсната документация.

III. Възлага на Кмета на общината да сключи договори за възлагане на
превози на пътници по утвърдените автобусни линии с кандидатите
спечелили конкурса.

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

Председател на ОбС.:………………..
    /Хр.Цолев/

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

Зам.председател на Об.С……………...
           /К.Цветков/

Вярно с оригинала:
/печат/


