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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 126 / 27.08.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 11 / 27.08.2020 г. 

 

 

Относно: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на 

община Елена, съгласно утвърдени маршрутни разписания“ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози; чл. 16в, 

ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси; 

чл. 4, параграф 3 на Регламент /ЕО/ 1370 / 2007 г. на Европейския парламент и на 

Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и 

автомобилен транспорт, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

/При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване с 11 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя начина, по който да бъдат възложени превозите по автобусните линии 

от общинската транспортна схема на община Елена (Приложение № 1), както и 

тези от републиканската и областната транспортна схеми от квотата на община 

Елена, а именно – по реда на Закона за обществените поръчки. 

2. Възлага на кмета на община Елена организирането и провеждането на 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, 

областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Елена, 

съгласно утвърдени маршрутни разписания“, при условията, заложени в 

Техническата спецификация (Приложение № 2). 

3. Възлага на Кмета на община Елена след приключване на процедурата да 

сключи договор с избрания изпълнител за срок от 5 години. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


