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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 412

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №65 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

31.07.2007г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - СОПОТ

ОТНОСНО: Определяне на училище – преимуществен ползвател на
моторно превозно средство /училищен автобус/  марка OTOYOL-
IVEKO, регистрационен № СА 0441 ВТ

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с вх.
№39/25.06.07г.от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот
предложена за разглеждане  от Катя Адърска  - Даскова зам.кмет
Община Сопот съгласно заповед № РД-09-447/31.07.2007г.  и
становището на водещата комисия по докладната записка ПК
"Стопански дейности"  и след станалите разисквания

РЕШИ:

1. Общински съвет Сопот дава съгласие прехвърленото в собственост
на Община Сопот, моторно превозно средство /МПС/ - училищен автобус,
- марка ОТОЙОЛ М 50.14 СКУЛ БУС с 30+1 места
- рама № КМ3085АОООТШ8087
- двигател № 8040455240218136
- регистрационен № СА 0441 ВТ
да бъде включен в активите на Общината с балансова стойност 124 560,00 лв.

2. Определя за предмет на дейност на автобуса превоз на ученици,
обучаващи се в общинските и държавните училища, намиращи се на
територията на Общината.

3. Определя СОУ "Иван Вазов" за училище - преимуществен ползвател
на автобуса.
4. Определя местостоянка за домуване на автобуса да бъде двора на

Между училищен център за  трудово политехническо обучение /МУЦТПО/
5. Определя заплащането на горивото и консумативите,  и други

експлоатационни разходи необходими за функционирането на автобуса, да
бъдат в рамките на предвидените за Община Сопот в Закон за държавния
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бюджет на Република България 2007/ЗДБРБ/ разходи за превоз на ученици,
считано от 15.09.2007 год.

6. Задължава Кмета на Общината в срок до 15.09.2007г. да утвърди
правилник за реда и условията по експлоатация и ползване на автобуса от
общинските и държавните училища на територията на Общината.

7.Копие от Решението да бъде изпратено в МОН

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 16
Гласували     - 16
“За”             - 15
“Против”   - няма
“Въздържал се” - 1

Председател на Общ.С.:………………..
    /Хр.Цолев/

Зам.председател на Об.С……………...
           /К.Цветков/

Зам.председател на Об.С…………….
         /Г.Шльомская/

Вярно с оригинала:
/печат/


