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ЗАПОВЕД
№ 120/11.08.2015r.
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 17, ал. 1 т. 1, ал. 2, 3,4, 5, 7, чл. 18 ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 21, чл. 22,
ал. 2 на Раздел II от Глава втора на Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от министъра на транспорта и
съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г., изм. и доп., бр. 32
от 08.04.2003 г., изм. бр. 45 от 02.06.2006 г. изм. бр. 44 от 10.06.2011г. и в изпълнение
на Решение № 458 прието по Протокол № 60/18.12.2014г. на Общински съвет Борино:

НАЗНАЧАВАМ:
I. Комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения с
предмет " Възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по линии с
утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортна
схема смаршрути : Кожари-Буйново-Ягодина-Борино, Смолян -Борино и Борино-Пловдив*

С председател: Джамал Коджебашев - Заместник Кмет на община Борино.
Членове:
- Инж. Осман Осман Кафа - Секретар на община Борино;
Незиха Ахмед Велиева - Юрисконсулт на община Борино;
Назмие Реджепова Алиева- старши счетоводител при община Борино;
Представител на ИА „Автомобилна инспекция";
Представител на КАТ - пътна полиция;
Представител на браншови организации,
като за всеки представител се представя документ за легитимност на
браншовата организация.
II. Място, ден и час за разглеждане на документацията: Конкурсът ще се
проведе на 17.08.2015г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Борино,
находяща се на адрес с. Борино, обл. Смолян, ул. „Христо Ботев" № 1.
Ш.Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията
за сведение и изпълнение.
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