
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№54 

 
 

Взето с Протокол №06 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.01.2020г. 
 

 
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на автобус 
марка:ОТОЙОЛ,модел:М 50.14 СКУЛ БУС, рама №NMS085A000TU28085, двигател 
№8040455240218133, рег. № РА1388ВМ, собственост на община Септември. 

 
 Общински съвет Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината, и след станалите разисквания на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Закона 
за общинската собственост, и на основание чл. 68, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
Септември, във връзка с чл. 70, ал. 1 от същата наредба, 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 1. Общински съвет Септември дава съгласие за провеждане на публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на автобус марка: „ОТОЙОЛ“, модел: „М 50.14 
СКУЛ БУС“, рама № NMS085A000TU28085, двигател № 8040455240218133, рег. № 
РА1388ВМ, собственост на Община Септември; 
 2. Общински съвет Септември УТВЪРЖДАВА следните конкурсни условия:  
 а) В конкурса могат да участват само търговски дружества; 
 б) Търговското дружество следва да притежава лиценз на Общността за издаден 
от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или 
упълномощено от него длъжностно лице за извършване на превоз на пътници; 
 3. Общински съвет Септември определя насрещна престация по договора за 
наем изразяваща се в действие, а именно: търговското дружество, с отдадения под наем 
автобус, следва да изпълнява утвърдената общинска транспортна схема, както и 
утвърдените от Областния управител транспортна схема, маршрутни разписания по 
линии, обслужващи населени места от  Община Септември. 
 4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение, за да се защитят особено важни обществени интереси и поради 
това, че може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в 
невъзможността да се извършва обществен превоз по населените места на Община 
Септември, което от своя страна ще лиши жителите на Общината от задоволяване на 
основните социално-икономически и жизнени функции. 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
"За": 20 
"Против": 0 
"Въздържали се": 0 
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