ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 138 / 06.11.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 14 / 06.11.2018 г.
Относно: Одобряване на постигнатите ценови параметри при участието на
Община Елена в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Одобрява постигнатите ценови параметри при участието на Община Елена в
търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново, на обща
стойност 24 218 лв., а именно:
1.1. За позиция № 3. Специален автомобил ЗИЛ КС 3575А с рег. № ВТ 1526 АН
- цена от 6 336 (шест хиляди триста тридесет и шест) лв.;
1.2. За позиция № 4. Специален автомобил КАМАЗ 54112 с рег. № ВТ 6143 АМ цена от 6 699 (шест хиляди шестстотин деветдесет и девет) лв.;
1.3. За позиция № 5. Специален автомобил МАЗ КС 3577 с рег. № ВТ 1523 АH цена от 11 183 (единадесет хиляди сто осемдесет и три) лв.
2. Включва в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи на Община Елена през 2018 г., параграф 52-00 „Придобиване на
дълготрайни материални активи“, Функция 08 „Икономически дейности и
услуги“, подпараграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства“,
автомобилите по т. 1.1., т. 1.2. и т. 1.3., със съответните стойности, и източник на
финансиране „Собствени бюджетни средства“.
3. Средствата в общ размер на 24 218 лв. да се осигурят от резерва за непредвидени
и неотложни разходи по бюджета на община Елена за 2018 г.
4. Възлага на кмета на Община Елена в срок до 07.11.2018 г. да довнесе по сметка
на ТД на НАП Велико Търново средствата, представляващи разлика между
одобрените по-горе стойности по отделните позиции и вече внесените депозити,
както и дължимия местен данък върху застрахователната стойност на
имуществото по т. 1.1., т. 1.2. и т. 1.3.
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