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РЕШЕНИЕ № 163

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №22 ОТ 28.04.2021г.

Относно: Продажба на транспортни средства общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал.2
от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общинско
имущество и във връзка със Заявление № 703/17.03.2021г. от Емил Цветанов Асенов

Общински съвет Чупрене взе следното решение:

1. Общински съвет Чупрене дава съгласие и възлага на Кмета на  Община Чупрене да
организира процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 3 броя
транспортни средства, собственост на общината, както следва:
Товарен автомобил ГАЗ 53, Рег.№ВН2867ВН ,рама №62752, двигател №53М78850М89
и година на въвеждане в експлоатация 1989г. и СПС в лв. с ДДС – 1310.00 лв. ; 
Специален автомобил ГАЗ 53, Рег. №ВН2317ВН , рама №63186, двигател №112766 и и
година на въвеждане в експлоатация 1989г. и СПС в лв. с ДДС – 1520.00 лв.;
Лек автомобил МЕРЦЕДЕС ВИТО, Рег.№ ВН0307ВТ, рама №VSA63809413287810 ,
двигател № 61198050118161 и година на въвеждане в експлоатация2000г. и СПС в лв.
с ДДС – 1850.00 лв.

2. Общински  съвет Чупрене  одобрява  извършената експертна  оценка  от независим
лицензиран  оценител  инж.  Валери  Василев  на  горепосочените   транспортни
средства в размер на 1310 лева,1520лева и 1850лева

3. Общински съвет Чупрене определя:
3.1. Вид на процедурата: публичен търг с явно наддаване;
3.2. Начална тръжна цена – 
Товарен автомобил ГАЗ 53 – 1310.00 лева;
Специален автомобил ГАЗ 53 – 1520.00лева;
Мерцедес Вито – 1850.00 лева;
3.3. Депозит за участие –
Товарен автомобил ГАЗ 53 – 131.00 лева;
Специален автомобил ГАЗ 53 – 152.00лева;
Мерцедес Вито – 185.00 лева;
3.4. Стъпка на наддаване – 2% от началната тръжна цена, както следва:
Товарен автомобил ГАЗ 53 – 26.20 лева;
Специален автомобил ГАЗ 53 – 30.40 лева;
Мерцедес Вито – 37 лева;
МОТИВИ: Съгласно чл.  35,  ал.  1  от ЗОС Продажба на имоти и вещи – частна

общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на
общината  чрез  публичен  търг  или  публично  оповестен  конкурс.  Въз  основа  на
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резултатите от търга или конкурса се сключва договор с общината или от
оправомощено от него длъжностно лице.

Съгласно чл. 30, ал. 1, ал.2и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ал.1-  продажбата  на  движими  вещи  –  частна  общинска  собственост  ,се
извършва след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг
по реда на настоящата наредба;

ал.2 – пазарната цена се определя от лицензиран оценител, член на Камарата на
независимите оценители в България. Разходите по оценката се поемат от спечелилия
търга;

ал.3 – въз основа резултатите от проведения търг, кметът на общината издава
заповед  и сключва договор по реда на ЗЗД;

Във  връзка с  гореизложеното,  се  предлага провеждането на  публичен  търг  за
продажба на движими вещи-частна общинска собственост, с  което ще се осигурят
финансови постъпления в общинския бюджет.

Гласували поименно10 (десет) съветника, както следва:

Поименно гласуване на съветниците: „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Адриан Мирославов Маринов „ЗА”
Богомил Данчов Станков „ЗА”
Валери Милчов Белясин „ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова „ЗА”
Георги Милчев Йокин „ЗА”
Даньо Милков Антов „ОТСЪСТВА”
Иван Весков Велков „ЗА”
Илиян Георгиев Тонин „ЗА”
Ленка Сандова Суйкова „ЗА”
Радостина Александрова Ранчинска „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

Гласували  10  (десет) съветника:
„ЗА” - 10  (десет)  гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”.

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :    
                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков /
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