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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 250
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 12/24.06.2016 г.
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 3 от
Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 329 от
09.06.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1
(един) глас „Въздържал се”,

РЕШИ:
,

1. Дава съгласие да бъдат предоставени предоставени за безвъзмездно управление
на Областна дирекция на МВР – град Русе, за срок от 5 (пет) години, както следва:
1.1. Лек автомобил Опел, модел „Астра”, регистрационен № Р 6262 ВТ, шаси №
W0L0AHL3555241972, с дизелов двигател № Z17DTH01345056.
1.2. Лек автомобил Опел, модел „Астра”, регистрационен № Р 7351 ВТ, шаси №
W0L0TGF4836070585, с дизелов двигател № Y17DT00622918.
2. Считано от 01.07.2016 г., от събраните дарителски средства да бъдат отпускани
по 100 лв. месечно за всеки от автомобилите, които да се използват за закупуване на
гориво.
3. Всички разходи по обслужването на автомобила, като горива, масла, гуми,
техническо обслужване, ремонти и др. са за сметка на Областна дирекция на МВР – град
Русе.
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия
за изпълнение на решението, като издаде заповед и сключи договор с Областна дирекция
на МВР – гр. Русе.
5. В тридневен срок от изпълнението на решението да се представи екземпляр от
сключения договор в Общински съвет.

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Байчо Георгиев)

