
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 393

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №62 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА  12.04.2007г .  В

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Решение на Общински съвет –
Сопот №142/, взето с протокол №23/11.11.2004г. 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 Докладна записка с вх.
№18/02.03.07г. на Кмета на Община Сопот Веселин Личев, становището на ПК
“Стопански дейности и разпореждане с общинско имущество…”  и  след
станалите разисквания

РЕШИ:

I. В конкурсната документация относно провеждане на конкурс за автобусна линия
Сопот - Пловдив - Сопот от Областната транспортна схема от квотата на Община
Сопот се правят следните промени:

1.Отменя Приложение № 1 „Условия за провеждане и участие в конкурси за
обслужване на линия по маршрут от Областната транспортна схема от квотата на
Община Сопот" към Решение №142 на Общ.съвет Сопот, взето с протокол №23 и
приема ново описание на предмета на конкурса и нови условия, както следва:

1.1. „Описание на предмета на конкурса - Приложение № I"
1.2. „Условия за провеждане и участие в конкурс за обслужване на линия по

маршрут от Областната транспортна схема от квотата на Община Сопот -
Приложение №2"

2. Отменя.Приложение № 2 „ Критерии за оценка при провеждане на конкурс
за автобусни линии 4,5.6 и 2 Сопот-Карлово и автобусна линия Сопот-Пловдив и
обратно от Областната транспортна схема в Пловдивска област" към Решение
№142 на Общ.съвет Сопот, взето с протокол №23 и приема нови критерии както
следва:

2.1.. „Критерии за оценка при провеждане на конкурс за автобусна линия
Сопот - Пловдив - Сопот от Областната транспортна схема в Пловдивска област -
Приложение №3"

3. Отменя Приложение № 3 „Предложение за участие в конкурс за възлагане
на обществен превоз на пътници по линии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .от квотата на
Община Сопот" към Решение



№142 на Общ.съвет Сопот, взето с протокол №23   и приема ново предложение
както следва:

3.1. ..Предложение за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз за
пътници по линия Сопот - Пловдив - Сопот от квотата на Община Сопот -
Приложение №4"

4. Отменя Приложение №4 „Механизъм по който се извършва класирането на
кандидатите" към Решение №142 на Общ.съвет Сопот, взето с протокол №23 и
приема нов механизъм за оценка - Приложение №5"

5. Приема нови приложения към конкурсната документация:
5.1. Приложение №6  - “Изискуеми документи за участие в конкурса"
5.2. Приложение №7 - „Изисквания към кандидатите и технически условия

към превозните средства"

II. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе конкурс за
възлагане на обществен превоз на пътниците по утвърдени транспортни схеми
съгласно чл. 17 от Наредба № 2 на МТ и С.

III. Общински съвет – Сопот избира  пет представители от състава си за
участие в комисията по провеждане на конкурса.

1. Любомир Джапаров

2. Стефан Шипкалиев

3. Тодор Караколев

4. Росица Шашева

5. Мария Селимова

Резерви:

1. Станчо Петков

2.Манол Атанасов

IV. Възлага на Кмета на общината да сключи договори за възлагане на
превози по утвърдената автобусна линия с кандидата спечелил конкурса.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 14
Гласували     - 14
“За”             - 13
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 1

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

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

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

Вярно с оригинала:
/печат/
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