ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 4/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 323
гр. Левски, 31.08.2017г.
относно: Организиране на безплатен транспорт на пътуващите деца в
задължителна предучилищна възраст и на учениците от населените места, в
които няма детска градина или училище на основание чл.283, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование за учебната 2017/2018год. в
общообразователните училища и професионални гимназии на територията на
Община Левски
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.283 от ЗПУО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Утвърждава маршрути за превоз на деца в задължително
предучилищно образование и ученици по чл.283 от ЗПУО до средищните
детски градини и училища със собствен транспорт – училищни автобуси, от
населените места на територията на общината както следва:
1.1.

Маршрути за превоз на ученици:

с.Трънчовица – с.Изгрев – с.Българене – с.Малчика – с.Аспарухово –
гр.Левски;
с.Козар Белене – гр.Левски;
с.Градище – гр.Левски;
с.Асеновци – гр.Левски;
с.Стежерово – с.Българене;
с.Изгрев – с.Българене;
с.Малчика – с.Българене;
с.Тотлебен – с.Обнова – гр.Левски
1.2.
възраст:

Маршрути за превоз на деца в задължителна предучилищна

с.Козар Белене – гр.Левски
с.Аспарухово – гр.Левски
с.Българене – с.Малчика/ при закриване на филиална група на ДГ в
с.Българене/
с.Трънчовица – с.Изгрев /при закриване на филиална група на ДГ в
с.Трънчовица/

2. Възлага на кмета на общината да утвърди график за движение на
училищните автобуси, съобразен с броя на пътуващите деца и ученици,
съгласно графикът на учебните часове.
3. Разрешава превозът на ученици в задължителна училищна възраст,
които пътуват по собствено желание до общообразователните училища
в гр.Левски, с училищните автобуси и осигурява дофинансиране със средства
от общинския бюджет за учебната 2017/2018г.
4. Превозът на учениците до средищните и приемащите училища в
гр.Левски по маршрут с.Тотлебен – с.Обнова – гр.Левски да се осъществи със
специализиран транспорт след сключване на договор с транспортна фирма.
5.1. Превозът на ученици от други населени места на община Левски или
съседни общини, за които няма осигурен транспорт с училищните автобуси или
със специализиран превоз да се осъществи по утвърдена транспортна схема за
превоз по чл.20, ал.1, т.2 от Наредбата на МФ.
5.2. Директорите на съответните училища изготвят и представят в
Община Левски месечни заявки за възстановяване на изразходените суми, по
нормативи за цена на километър общ пробег, съгласно Заповед № РД 091038/29.07.2016 год. на Министерството на образованието и науката.
6. За пътуващите с ЖП транспорт, съгласно чл.20, ал.1, т.3 на Наредбата
на Министерството на финансите, се изплащат разходите за билети или
месечни абонаментни карти.
7. Разрешава превозът на деца от отдалечените квартали на гр.Левски
до детските заведения - ДГ „Локомотив” и ДГ „Слънце” гр.Левски за сметка на
общинския бюджет за периода 1 октомври 2017г. до 30 май 2018 година.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 16 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 2.

ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

