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Изх.номер 08-00-149/16.06.2017 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Рая Матева
Заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Прекратяване на договор с ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк като
преимуществен ползвател на ученически автобус с Община Търговище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Търговище постъпи докладна записка от директора на ОУ „Христо
Ботев“ с. Лиляк, общ. Търговище с Вх. № 67-00-147/02.06.2017 г., с която заявява
желанието си да прекрати договора си като преимуществен ползвател на училищен
автобус, сключен с Община Търговище.
Докладната записка на директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк, община
Търговище ни информира, че през 2016 г. на училището е предоставен нов училищен
автобус „Исузу Тюркоаз“ и директорът изразява желание, използвания досега автобус,
„Исузу Класик“ с Рег. № Т 66-03 АТ, 27+1 места, предоставен от Община Търговище с
Договор № Д-01-2427/15.10.2008 г. и Анекс към него от 07.10.2009 г., да бъде върнат на
разпореждане на Община Търговище.
С писмо с Изх. № 04-00-140/31.03.2017 г., кметът на Община Търговище отправи
писмено запитване до Дирекция „Организация и контрол“ към Министерството на
образованието и науката, относно въпроса за връщането на Община Търговище на
училищни автобуси от училища, които са техни преимуществени ползватели.
В получения отговор от главния секретар на Министерството на образованието и
науката с писмо с Вх. № 04-00-220/17.05.2017 г. се пояснява реда за връщането на
училищни автобуси обратно на общините.
За посоченото моторно превозно средство са заплатени всички дължими данъци и
такси и училищния автобус на ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк е спрян от движение.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет-Търговище да вземе
следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с Решение № 6 по Протокол № 13 от 23.09.2008 г. на
Общински съвет-Търговище:
1. Общински съвет-Търговище възлага на кмета на община Търговище да сключи
допълнително споразумение за прекратяване на договор № Д-01-2427/15.10.2008 г.,
сключен между Община Търговище и ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк, община Търговище
за предоставяне на моторно превозно средство „Исузу Класик“ с Рег. № Т 66-03 АТ,
27+1 места.
2. Моторното превозно средство да бъде предоставено на разпореждане на
Община Търговище, след подписване на приемо-предавателен протокол.

Приложение:
Писмо с Вх. № 04-00-220/17.05.2017 г. на Главен секретар на МОН;
Докладна записка с Вх. № 67-00-147/02.06.2017 г.
Решение № 6 по Протокол № 13/23.09.2008 г. на Общински съвет-Търговище

С уважение,
РАЯ МАТЕВА
Заместник-кмет на Община Търговище

Съгласували:
Косьо Костов – Директор на Дирекция «Хуманитарни дейности»
Десислава Мирева - старши юрисконсулт, отдел НПО
Изготвил:
Силвия Доманова - мл. експерт в Дирекция “Хуманитарни дейности”

