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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 118 / 30.08.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 30.08.2018 г. 

 

 

Относно: Откриване на процедура - търг с явно наддаване за продажба на 

употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на начални 

тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 61, ал. 5 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на следното движимо имущество, 

общинска собственост, като определя начални тръжни цени без включен ДДС и 

стъпки за наддаване, както следва: 

1.1. За лек автомобил „ВАЗ 2107“, рег. № ВТ 4975 АМ, година на 

първоначална регистрация: 1995 – начална тръжна цена 366 лв. (триста 

шестдесет и шест лева), стъпка на наддаване: 10 лв. (десет лева); 

1.2. За лек автомобил „Фолксваген Каравел“,  рег. № ВТ 2145 АН, година на 

първоначална регистрация: 1995 – начална тръжна цена 1 016 лв. (хиляда и 

шестнадесет лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет лева); 

1.3. За лек автомобил „Форд Фокус“,  рег. № ВТ 4664 АК, година на 

първоначална регистрация: 2002 – начална тръжна цена 900 лв. 

(деветстотин лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет лева); 

1.4. За специален автомобил „Фолксваген ЛТ - 35“, рег. № ВТ 4620 АС, 

година на първоначална регистрация: 1991 – начална тръжна цена 1 168 лв. 

(хиляда сто шестдесет и осем лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет 

лева); 

 

 



 

1.5. За специален автомобил „Фолксваген Транспортер“, рег. № ВТ 9383 

АН, година на първоначална регистрация: 1991 – начална тръжна цена 1 

098 лв. (хиляда деветдесет и осем лева), стъпка на наддаване: 20 лв. 

(двадесет лева);   

1.6. За товарен автомобил „Баркас В 1000“, рег. № ВТ 4734 ВН, година на 

първоначална регистрация: 1989 – начална тръжна цена 342 лв. (триста 

четиридесет и два лева), стъпка на наддаване: 10 лв. (десет лева); 

1.7. За мотоциклет „ЧЗ - 350“, рег. № ВТ 2089 В, година на първоначална 

регистрация: 1988 – начална тръжна цена 104 лв. (сто и четири лева), 

стъпка на наддаване: 10 лв. (десет лева); 

2. Утвърждава тръжните условия както следва:    

2.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят едновременно на следните условия: 

2.1.1. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

2.1.2. Подали заявления в определения със заповед на кмета на 

общината срок; 

2.1.3. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, 

спазвайки изискванията на НРПУРОИ; 

2.1.4. Внесли са и са представили документ за внесен депозит и 

закупена тръжна документация; 

2.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в 

тръжната документация. 

2.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна 

цена.  

3. Утвърждава тръжна документация както следва: 

 3.1. Заявление за участие в търга; 

 3.2. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 3.3. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта 

на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

3.4. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните 

условия; 

4. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Йордан Димитров, заместник кмет „Икономически дейности“ 

и членове:  Драгомир Цанев, старши юрисконсулт; 

Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”; 

Красимира Трънкова, главен експерт „СО“; 

инж. Зоя Василева, старши експерт „ОС”;  

Йордан  Йорданов, общински съветник; 

Милко Моллов, общински съветник; 

 

 

 



 

Резервни членове:  Наталия Мартинова, старши експерт „СО”; 

Стефан Минчев, общински съветник. 

5. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с 

явно наддаване, както и да сключи договори за продажба със спечелилите 

участници. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


