
 

                                                                                                   
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                            
 ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРИ ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А 

 

 

От Емил Христов Филипов – зам.-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване и управление за нуждите 

на РУ - Полиция, участък към община Братя Даскалови, на лек 

автомобил: марка – Мазда, модел – Премаци, с рег.номер СТ 0087 ВВ, № 

на рама – JMZCP19R201141874, № на двигателя – RF713641, цвят – Син 

металик, заедно с всички принадлежности, отнасящи се към него 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

            На 02.08.2019 г., между „ФАРМАПЛАНТ“ АД гр. Казанлък и Община Братя 

Даскалови, бе подписан Договор за дарение на МПС № 91, съгласно който в полза на 

общината е направено дарение на лек автомобил: марка – Мазда, модел – Премаци, с 

рег.номер СТ 0087 ВВ, № на рама – JMZCP19R201141874, № на двигателя – RF713641, 

цвят – Син металик, заедно с всички принадлежности, отнасящи се към него. 

 Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост имотите и вещите - 

общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица 

и звена на общинска бюджетна издръжка. Имотите и вещите - общинска собственост, 

които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и 

звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за 

управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни 

териториални структури. 

В чл. 2 от Договор № 91/02.08.2019 г. е изразена волята на дарителя 

„ФАРМАПЛАНТ“ АД гр. Казанлък дареното на Община Братя Даскалови МПС да се 

ползва за нуждите на сигурността и опазването на обществения ред в селата: 

Найденово, Малко Дряново, Съединение, Сърневец, Долно ново село, Горно ново село, 

община Братя Даскалови. 

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет при Община Братя Даскалови 

в изпълнение волята на дарителя, да вземе следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-42; 22-70                                       

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


   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 

и в изпълнение волята на Дарителя, изразена в чл. 2 от Договор за дарение на МПС № 

91/02.08.2019 г., подписан между „ФАРМАПЛАНТ“ АД гр. Казанлък и Община Братя 

Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

1.  Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за ползване и управление на РУ 

- Полиция, участък към община Братя Даскалови за нуждите на сигурността и 

опазването на обществения ред в селата: Найденово, Малко Дряново, 

Съединение, Сърневец, Долно ново село, Горно ново село, община Братя 

Даскалови,  лек автомобил: марка – Мазда, модел – Премаци, с рег.номер СТ 

0087 ВВ, № на рама – JMZCP19R201141874, № на двигателя – RF713641, цвят 

– Син металик, заедно с всички принадлежности, отнасящи се към него. 
 

 

           
 

 

ВНОСИТЕЛ: ..................................... 

 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

ЗАМ.-КМЕТ НА  

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Изготвил: Даниела Донева – мл. експерт „Правно обслужване и сътрудник Общински 

съвет” 
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