
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 

1 
 

РЕШЕНИЕ № 182   

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №25 ОТ 30.07.2021г. 

 

Относно: Разпореждане с вещи – частна общинска собственост. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, 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 с вх. № 1417/11.06.2021г. от 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 

провеждането на публичен търг за продажба на движими вещи-частна общинска собственост –90 

броя контейнери за отпадъци-4 куб.м. 

с единична цена 61,00 лв. с ДДС или на обща стойност 5490,00 лв. с ДДС. 

2. Общински съвет Чупрене одобрява извършената експертна оценка от независим лицензиран 

оценител инж. Валери Василев на горепосочените контейнери за отпадъци в размер на 5490,00 лева. 

3. Общински съвет Чупрене определя: 

3.1. Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване; 

3.2. Начална тръжна цена – 5490,00 лева; 

3.3. Депозит за участие – 549,00 лева; 

3.4. Стъпка на наддаване – 109,80 лева – 2% от началната тръжна цена; 

 

 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.  

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

с общинско имущество продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, се извършва 

след решение на Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг по реда на настоящата 

наредба. Пазарната цена на вещите се определя от лицензиран оценител, член на Камарата на 

независимите оценители в България. 

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  поименно 10 (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” 
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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 :     

                    /Е. Петрович/                                                                            / И.Велков / 


