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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Одобряване на постигнатите ценови параметри при участието на Община 

Елена в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В изпълнение на Решение № 137 / 25.10.2018 г. на Общински съвет Елена, с което бях 

упълномощен да участвам от името и за сметка на Община Елена в насрочения за 

31.10.2018 г. от 14:00 ч. търг с тайно наддаване по реда на чл. чл. 251 - 254 от ДОПК, 

обявен от ТД на НАП Велико Търново при определени условия, подадох наддавателни 

предложения за три от обявените позиции, на обща стойност 24 218 лв., а именно: 

- За позиция № 3. Специален автомобил ЗИЛ КС 3575А с рег. № ВТ 1526 АН с 

предложена цена 6 336 (шест хиляди триста тридесет и шест) лв.; 

- За позиция № 4. Специален автомобил КАМАЗ 54112 с рег. № ВТ 6143 АМ с 

предложена цена 6 699 (шест хиляди шестстотин деветдесет и девет) лв.; 

- За позиция № 5. Специален автомобил МАЗ КС 3577 с рег. № ВТ 1523 АH с 

предложена цена 11 183 (единадесет хиляди сто осемдесет и три) лв., 

като бяха внесени и съответните депозити за участие в публичния търг, възлизащи на 

обща стойност 3 420 (три хиляди четиристотин и двадесет) лв.  

С писмо изх. № С180004-108-0000643 / 31.10.2018 г. на главен публичен изпълнител при 

ТД на НАП Велико Търново бяхме уведомени, че в седемдневен срок считано от датата на 

получаването на писмото (31.10.2018 г.) следва да бъдат довнесени средствата, 

представляващи разлика между записаните в наддавателните предложения стойности и 

вече внесените депозити, както и дължимият местен данък върху застрахователната 

стойност на имуществото. При невнасяне в съответния срок, който изтича на 07.11.2018 г., 

ще бъде загубена възможността за придобиване правото на собственост, а внесените суми 

по депозитите няма да бъдат възстановени (с тях ще бъде намалено публичното вземане). 

Във връзка с гореизложеното и в съответствие с т. 2 от Решение № 137 / 25.10.2018 г. на 

Общински съвет Елена, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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: 

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. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


