
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

 Атанас Киров Киров - Кмет на община Стралджа 

Относно: продажба на движимо имущество чрез публичен явен търг – лек автомобил 

„Фолксваген пасат” с рег.№У 7979 ВВ и товарен автомобил „Ивеко 35 10” с рег.№ У 

0628 АТ,  собственост на  община Стралджа. 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Настоящата докладна записка е изготвена въз основа на следните мотиви: 

 Поради продължителна интензивна употреба, морално и физическо остаряване    

лек автомобил – „Фолксваген пасат” с рег.№У 7979 ВВ, заведен в активите на 

общината с инвентарен № 10412 и товарен автомобил „Ивеко 35 10” с рег.№ У 0628 

АТ, заведен в активите на общината с инвентарен № 10434, са в много лошо 

техническо състояние. Автомобилите са в движение, но за тяхната безопасна 

експлоатация се нуждаят непрекъснато от ремонти и поддръжка, средствата за които са 

неоправдано високи. В тази връзка ръководството на Общината е решило да се оцени 

техническото им състояние, с цел продажба чрез търг. 

Във връзка с докладната записка е възложено изготвяне на пазарна оценка от 

лицензиран оценител на машини и съоръжения, притежаващ Сертификат с рег.№ 

300100115/14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България. 

С изготвения оценителски доклад е определена пазарна стойност на оценяваните 

активи, както следва: 

1. Лек автомобил „Фолксваген пасат” – 4500,00 лв. без ДДС; 

2. Товарен автомобил „Ивеко 35 10”  – 1770,00 лв. без ДДС. 

Предлагам на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка 

чл.26 от Наредба №2 За редът за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, Общински съвет да вземе следното 

 

ОБЩИНА    СТРАЛДЖА,    ОБЛАСТ    ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-54, 

e-mail:straldjainf@yahoo.com 
 



                                            Р Е Ш Е Н И Е: 

І.Общински съвет Стралджа дава своето съгласие да се проведе публичен явен 

търг за продажба на следните автомобили, както следва: 

1.Лек автомобил „Фолксваген пасат” с регистрационен номер У 7979 ВВ, с 

първоначална регистрация - 22.11.2004г., собственост на Община Стралджа, при 

начална продажна тръжна цена в размер на 4500,00 (четири хиляди и петстотин) лв. без 

ДДС, която цена е пазарната стойност на автомобила, определена от независим 

лицензиран оценител. 

2.Товарен автомобил „Ивеко 35 10” с регистрационен номер У 0628 АТ, с 

първоначална регистрация – 01.01.1988г., собственост на Община Стралджа, при 

начална продажна тръжна цена в размер на 1770,00 (хиляда седемстотин и седемдесет) 

лв. без ДДС, която цена е пазарната стойност на автомобила, определена от независим 

лицензиран оценител.  

ІІ.Спечелилият търга купувач следва да заплати стойността на изготвената 

пазарна оценка за съответния автомобил. 

ІІІ.Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

Вносител: 

АТАНАС КИРОВ КИРОВ 

Кмет на община Стралджа 

 

 

 

 

 


