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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 432 

 
взето с Протокол № 37 заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 02.08.2022 година 
 
 
 
          По т. 21 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
предоставяне безвъзмездно за управление на общински автомобили“ 
предвид следните мотиви: постъпило искане от Областна дирекция на МВР 
Пловдив за предоставяне за ползване на общински леки автомобили, който ще 
служат за транспортиране на служители, материални активи, веществени 
доказателства и др. Общината разполага в собственост с няколко автомобила, от 
които лек автомобил Опел Астра с рег. № РВ 6092 РА и лек автомобил Шкода 
Октавия с рег. № РВ 3627 ВХ, които досега са се ползвали от Дирекцията на 
основание подписани договори за управление, чиито срок е изтекъл. Предвид това, 
че тези автомобили не са необходими на Общината и тяхното предоставяне за 
ползване на ОД на МВР Пловдив по никакъв начин няма да затрудни работата на 
администрацията    и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Да се предоставят безвъзмездно за управление общински леки автомобили 
Опел Астра с рег. № РВ 6092 РА и Шкода Октавия с рег. № РВ 3627 ВХ на Областна 
Дирекция на МВР град Пловдив за нуждите на дирекцията. 

2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на това решение като издаде 
заповед и сключи договор, с който да определи правата и задълженията на двете 
страни, включително и срока за управление. 
          
            По т. 21 се извърши поименно гласуване. 
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 

 

 

 


