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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 9 2

на Столичния общински съвет
от 28.05.2020 година
За финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от
подготвителни групи и ученици от I до VII клас.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие за извършване на превоз в учебни присъствени дни
на деца от Район „Красна поляна”, кв.„Факултета” до „приемните”
училища в Район „Възраждане” и Район „Овча купел”.
2. Кметовете на районите „Възраждане” и „Овча купел” да
предприемат необходимите действия за провеждане на процедури за избор
на изпълнители за осъществяване на транспортна услуга.
3. Районните администрации да заплащат ежемесечно стойността на
превозите в зависимост от изминатия пробег на километър, въз основа на
предоставени отчетни документи от извършителя на услугата.
4. Необходимите средства за обезпечаване на транспортната услуга
за периода 15.09 - 31.12.2020 г., възлизащи до 50 000 лева (с включен
ДДС), да се осигурят от бюджета на функция „Образование” на Столична
община.
5. Средствата в размер до 100 000 лв. (с включен ДДС), необходими
за обезпечаване на транспортната услуга за периода 01.01. - 30.06.2021
година да бъдат разчетени в бюджета на функция „Образование” за 2021
година.
6. Възлага на кмета на Столична общица да осъществи контрол по
изразходването на средствата, а на зам.-кмета доц. д-р Тодор Чобанов - по
изпълнение на решението й.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 3 от дневния ред,

по доклад № СОА20-ВК66-3445/04.05.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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