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До  

Председателя на                                                                                     

Общински съвет - Шумен   

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов - 

Кмет на Община Шумен 

Относно: Провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на превозите по 

автобусните линии от Общинската транспортна схема и от Областната и 

Републиканската транспортни схеми по определените квоти за Община Шумен 

 

Съгласно чл. 16в, ал. 1 от р-л І, Гл. ІІ от 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 Общинският съвет възлага превозите по 

автобусни линии след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за 

обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените 

услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на 

регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 

2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за 

извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението 

на задължение за обществена услуга.  

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да приеме 

следните  

РЕШЕНИЯ: 

1.На основание чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 

автобуси да се проведат процедури по Закона за обществените поръчки за възлагане 

на превозите по автобусните линии от Общинската транспортна схема и от 

Областната и Републиканската транспортни схеми по определените квоти за 

Община Шумен. 

2.Упълномощава кмета на общината и зам. кмета по СЕ заедно и поотделно да 

организират и проведат процедурите за възлагане и да сключват договорите за тях. 
 

Вносител, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

  

   
 


