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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 9 от 29-09-2022 г.    

 

По докл. записка №778/21.09.2022 г., относно: Възлагане на обществен превоз на 

пътници с автобуси по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на 

Община Смядово 

Вносител: Иванка Петрова - Кмет на Община Смядово 

 

С 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от ЗМСМА, Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за 

автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 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, превозите по автобусни линии, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 

приема следното 

РЕШЕНИЕ № 353 

 

1. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Смядово да сключи договор с фирма - 

превозвач чрез директно възлагане на услугата „Превоз на пътници с автобуси по утвърдени 

маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово“ по приложените 

утвърдени маршрутни разписания, считано от 01.10.2022 г. до сключване на договор с 

изпълнител, след проведена процедура по ЗОП, но не по-късно от 31.12.2023 година; 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението по т. 1 от деня на приемането му. 

3. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Смядово да проведе процедура по 

възлагане с предмет: „Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени маршрутни 

разписания от транспортната схема на Община Смядово” по реда на ЗОП за срок от 5 години 

по приложените утвърдени маршрутни разписания. 

4. Общински съвет – Смядово делегира изпълнението на своите функции на Кмета на 

Община Смядово относно. провеждане на процедурата по реда на ЗОП и го оправамощава да 

предприеме и извърши всички правни и фактически действия по подготовка, провеждане, 

избор на изпълнител/и и сключване на договор/и.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Копия на утвърдени маршрутни разписание -12 броя 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 


