ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ
№691
Взето с Протокол №29 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември,
проведено на 28.03.2017г.

Относно: Вземане на решение за пряко възлагане на обществен превоз на
пътници по утвърдени транспортни схеми на община Септември на „Автобусен
транспорт-Септември” ЕООД

Общински съвет-Септември, след като се запозна с направеното предложение
от Кмета на Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, чл.16г и чл.16д от Наредба №2 от 15 март 2002г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№66 на МС от 15.04.1991г. за определяне минимални размери на намаленията
на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани,
Регламент(ЕО) No 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007г., относно обществените услуги за пътнически превоз с
железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) No
1191/69 и (ЕИО) No 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007г. и чл.60,
ал.1 от АПК,

Р Е Ш И:

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16г от Наредба №2 от 15
март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
Общински съвет-Септември дава съгласие за сключване на договор,
чрез пряко възлагане с „Автобусен транспорт-Септември” ЕООД за
изпълнението на утвърдената общинска транспортна схема, както и
утвърдените от областните и републиканската транспортни схеми, линии
и курсове за община Септември, които тя може да възлага на
превозвачите.
2. На основание чл.16г и чл.16д от Наредба №2 от 15 март 2002г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

ДЕЛЕГИРА на Кмета на община Септември последващите действия по
сключването на договора за пряко възлагане с „Автобусен транспортСептември” ЕООД за изпълнението на утвърдената общинска
транспортна схема, както и утвърдените от областните и
републиканската транспортни схеми, линии и курсове за община
Септември, които тя може да възлага на превозвачите.
3. На основани чл.60, ал.1 от АПК , Общински съвет-Септември допуска
предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят
особено важни държавни и обществени интереси и, поради това, че от
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда, изразяваща се в невъзможността да се извършва
обществен превоз по утвърдените транспортни схеми на община
Септември, което от своя страна ще лиши жителите на Общината от
основното
конституционно
право
на
придвижване, съответно
задоволяване на основните социално-икономически и жизнени функции.
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