ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 600
взето с Протокол № 52 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 28.05.2015 година

По т. 2 от дневния ред „Докладна записка от кмета на Общината относно
утвърждаване на нови автобусни линии от общинската транспортна схема на
Община Садово и утвърждаване на маршрутните разписания за тях”
предвид следните мотиви: потребностите на населението на Община Садово
изискват осигуряване на обществен превоз, вкл. междуселищен такъв от
границата на Община Родопи до с. Катуница, от границата на Община Родопи до
с. Караджово и от границата на Община Родопи до с. Кочево
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с Чл. 7 ал. 1 т. 2 и Чл. 8 ал.3 от Наредба № 2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътните с автобуси
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Утвърждава нови автобусни междуселищни линии от общинската
транспортна схема на Община Садово, както следва: Граница на Община
Родопи -с. Катуница; Граница на Община Родопи – с. Караджово; Граница
на Община Родопи – с. Кочево.
2. Утвърждава маршрутни разписания за посочените в т. 1 автобусни
линии, предложени от комисията по чл. 8 ал. 2 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, назначена със
Заповед № 124/26.03.2015 г. на кмета на Община Садово, съгласно
Приложение, неразделна част от настоящото решение.
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