ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 1/
прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 566
гр. Левски, 25.09.2014 г.
относно: Осигуряване на безплатен транспорт на основание чл. 26,
ал. 3 и ал. 4 от Закона за народната просвета за децата и учениците
до 16 годишна възраст, които пътуват до средищните и приемащи
училища на територията на Община Левски

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 3 и ал.4
от Закона за народната просвета и в изпълнение на чл. 31, ал.1 от
Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне
на средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативни актове за определени категории пътници,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Превозът на децата и учениците от населените места, в
които няма детска градина и училище до средищните и приемащи
училища на територията на общината
да се осъществи с
училищните автобуси, собственост на Община Левски като следва:
1.1. Автобус марка „Isuzu”, модел „Turquoise”, с рег. № СА 2658 ВВ, с водач Никола Тодоров Николов превозва ученици по
маршрут с.Градище – гр.Левски;
1.2. Автобус марка „Isuzu”, модел „Turquoise”, с рег. № СА 2659 ВВ, с водач Емил Томов Амброзов превозва ученици по маршрут
с.Трънчовица-с.Изгрев-с.Българене-с.Малчика-с.Аспаруховогр.Левски;
1.3. Автобус марка „CITROEN”, с рег. № ЕН 35 – 95 ВВ, с водач
Венцислав Георгиев Духов – превозва ученици по маршрут –
с.Асеновци-гр.Левски; с.Аспарухово-гр.Левски; с.Козар Белене-

гр.Левски- деца за предучилищна подготовка в ЦДГ „Слънце” и ОДЗ
„Локомотив” гр.Левски;
1.4. Автобус марка „HYUNDAI”, с рег. № ЕН 38 – 39 ВВ, с водач
Борислав Атанасов Борисов превозва ученици по маршрут с.Козар
Белене-гр.Левски;
1.5. Автобус марка „Renault”, с рег. № ЕН 34 – 18 АК, с водач
Иван Миронов Стоянов превозва ученици и деца за задължителна
предучилищна подготовка по маршрут –с.Изгрев-с.Българене;
с.Стежерово-с.Българене.
2. Превозът на учениците до 16-годишна възраст от други
населени места на община Левски или съседни общини, които се
обучават в приемащите училища в гр.Левски да се осъществи по
утвърдена транспортна схема за превоз по чл.32, ал.1 от Наредба
№ 2/2006г. на МФ. 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 № РД09-364/04.04.2014 год. на
Министерството на образованието и науката.
3. Разрешава превоза на деца от отдалечените квартали на
гр.Левски до детските заведения - ОДЗ „Локомотив” и ЦДГ „Слънце”
гр.Левски за сметка на общинския бюджет за периода на учебната
2014/2015 година (15.09.2014 год. до 15.06.2015год.).
ГЛАСУВАЛИ:
За – 18 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
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