Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване, /Приложение
№ 1/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 13
гр. Левски, 28.12.2011 г.
относно: Ново обсъждане на Решение № 12/28.11.2011 г. на
Общински съвет – Левски - Провеждане на конкурс за възлагане на
обществен превоз
на пътници по маршрути на утвърдената
транспортна схема на Община Левски
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за
автомобилните превози, чл. 17, ал.3, 4 и 5, чл. 18 и чл. 19 от
Наредба № 2/2002 г. на Министерството на транспорта и
съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
1. Да се проведе конкурс за възлагане на превози за срок от 5
години по утвърдената общинска и областна транспортни схеми и до
31.12.2012 г. за утвърдената републиканска транспортна схема /от
квотата на община Левски/, конкретно посочени в Списък,
представляващ Приложение № 1 към настоящото решение с изтекъл
срок на договорите.
2. Утвърждава изисквания към кандидатите за допускане в
конкурса, критерии и начини за оценка на постъпилите предложения
на кандидатите, съгласно Приложение № 2 и № 3 към настоящото
решение.
3. Определя състав на комисията за провеждане на конкурса и
оценка на постъпилите предложения, както следва:
- председател: Радослав Йорданов
- основни членове:
- Маринела Дочева - член, юрист;
- Красимира Косева - член, секретар;

- Емилия Кондова
- член;
- представител на областна администрация –
Плевен;
- представител на „Браншово сдружение на
автобусните превозвачи-Плевен”, който като превозвач не участва в
конкурса;
- резервен член:
- Иван Ганчев – специалист в общината.
4. Определя възнаграждение на комисията, провела конкурса:
на председателя – 60 лв., на членовете – по 50 лв., като такова не се
заплаща на работещите в общинската администрация.
5. Определя цена на конкурсната документация в размер на 50
лв.
6. Определя необходимите автобуси - брой и клас за
обслужване на пакета от автобусни линии, както и размера на
гаранциите на пакета от автобусни линии, съгласно Приложение №
1.
7. Делегира на кмета на Община Левски осъществяването на
всички нормативно установени правомощия по провеждането на
конкурса и сключване на договори със спечелилия кандидат.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 18 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА:/п/
Главен експерт “Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

