
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 

   ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 40 
 

от редовно заседание на Общински съвет Калояново,  

Пловдивска област, прието с Протокол № 7/31.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Възлагане  обществен превоз на пътници по автобусни линии от  
   утвърдена Областната транспортна схема- квота на община Калояново  
   и от Общинска транспортна схема на община Калояново 

  

ДОКЛАДВА: Георги Георгиев  – Кмет на община Калояново 
 

 На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2  от ЗМСМА и чл. 16в  от „НАРЕДБА № 2 
от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси” 

 

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    К А Л О Я Н О В О 

Р Е Ш И: 

 
 І. Да се проведе процедура по ЗОП за възлагане  обществен превоз на 

пътници с две позиции: 
Позиция 1: Възлагане  обществен превоз на пътници по три автобусни линии 

от утвърдена Областната транспортна схема- квота на община Калояново: 

 

 

1. Автобусна линия ПЛОВДИВ –  РЪЖЕВО КОНАРЕ; 
Изпълнява се целогодишно и ежедневно съгласно маршрутно разписание 

№030101/приложение №1/. 
Тръгва от АС- с.Ръжево Конаре    13:00 ч; 

Тръгва от АГ „Север”-Пловдив     11:30 ч; 

 

2. Автобусна линия ПЛОВДИВ – РЪЖЕВО 
Изпълнява се целогодишно и ежедневно без неделя съгласно маршрутни 

разписания № 030201, №030202, №030203 /приложение №2, №3 и №4/. 
Тръгва от АС- с.Ръжево                 05:55 ч, 09:00* ч, 18:20 ч; 
Тръгва от АГ „Север”-Пловдив    05:15 ч, 07:30 ч, 17:30* ч; 

 

3. Автобусна линия ПЛОВДИВ – ГЛАВАТАР, 
Изпълнява се целогодишно и ежедневно съгласно маршрутни разписания № 

030301, №030302  /приложение №5 и №6/. 

 



Тръгва от АС- с.Главатар              06:25 ч, 10:25* ч; 
Тръгва от АГ „Север”-Пловдив    09:30 ч, 19:30* ч; 
 

 Позиция 2: Възлагане  обществен превоз на пътници по междуселищна 
автобусна линия от утвърдена ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА 
ОБЩИНА КАЛОЯНОВО: 

           

 Автобусна линия № 2 - Сухозем - гара Долна Махала 
Изпълнява се целогодишно и ежедневно съгласно маршрутни разписания № 2/01 и 

№ 2/02 /приложение №7 и №8/. 

Тръгване от АС- с.Сухозем в 06:43*ч.; 16:10 ч. 
Тръгване от АС- гара Долна Махала в 08:20 ч.; 17:30* ч. 

 

 Курсовете със  звездичка /*/ са за превоз  на  трудно подвижни лица и се 

изпълняват със специално оборудвани за целта автобуси . 

 
 ІІ. Изпълнението  на  всички  функции  по  провеждането  на  обществената 

поръчка   се  делегират  на  кмета  на  община Калояново. 

 
        Приложение:  Маршрутни разписания 8 бр. 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

          /Младен Петров/ 

 
Общ брой общински съветници      - 17 
Брой присъствали на гласуването   - 17 

Гласували "за"             - 17 
"Против"             - няма   

“въздържали се”              - няма 

 

Вярно при ОбС Калояново 

Протоколчик: 

 /В.Шахънска/  

 

Юрист ОбС Калояново: 

  /Йовка Якова/ 
  
 

 


