ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10
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изх. № РД.01.02 - _____ / 20.07.2017 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Откриване на процедура (търг с явно наддаване) за продажба на
употребявани МПС - общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През 2012 г. община Елена е поискала от Министерството на отбраната да ѝ бъдат
предоставени безвъзмездно общо 5 бр. употребявани МПС (камиони „ЗИЛ - 131“).
Първоначалното намерение беше техниката да бъде използвана в помощ на зимното
поддържане, директно от община Елена или като бъдат предоставени за временно и
безвъзмездно ползване на „Буковец“ ЕООД. След като автомобилите бяха прехвърлени
със заповед на Министъра на отбраната и бяха доставени, бе преценено, че същите са
непригодни за използване за целта, за която бяха поискани. Причините за това се оказаха
както техническите параметри на техниката (големи габарити, голям радиус на завиване,
висок разход на гориво, недостиг на резервни части), така и недоброто техническо
състояние на двигателите, ходовата и електрическата част, и износените гуми. В същото
време е налице проявен интерес за закупуването на автомобилите основно от фирми с
предмет на дейност дърводобив.
Предвид горното, беше възложена и изготвена оценка от независим лицензиран оценител
Стефан Иванов Стефанов от гр. В. Търново, притежаващ сертификат за оценителска
правоспособност с рег. № 300100302 / 14.12.2009 г.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, 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 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет Елена:

1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на употребявани МПС - общинска
собственост, а именно:
1.1. САПП МТО - АТ „ЗИЛ - 131“, шаси № 474135, в комплект с фургон;
1.2. ССВ „ЗИЛ - 131 В“, шаси № 215002;
1.3. САПП МТО - БТ „ЗИЛ - 131“, рама № 301817, двигател № 659132, в
комплект с фургон;
1.4. САПП МТО - БТ „ЗИЛ - 131“, рама № 293704, двигател № 615655, в
комплект с фургон;
1.5. ТАПП „ЗИЛ - 131“, рама № 410237, двигател № 589796.
2. Определя първоначалните тръжни цени за имуществото по т. 1, както следва:
2.1. За автомобила по т. 1.1. - 4 968 (четири хиляди деветстотин шестдесет и
осем) лева с включен ДДС;
2.2. За автомобила по т. 1.2. - 4 320 (четири хиляди триста и двадесет) лева с
включен ДДС;
2.3. За автомобила по т. 1.3. - 5 028 (пет хиляди двадесет и осем) лева с включен
ДДС;
2.4. За автомобила по т. 1.4. - 4 914 (четири хиляди деветстотин и
четиринадесет) лева с включен ДДС;
2.5. За автомобила по т. 1.5. - 4 560 (четири хиляди петстотин и шестдесет) лева
с включен ДДС.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена.
(удостоверява се от съответните общински служби);
3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета
на общината по реда на чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ;
3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки
изискванията на чл. 61, ал. 6 от НРПУРОИ;
3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.
4. Определя стъпка за наддаване в размер на 100 (сто) лева, включващи ДДС.
5. Утвърждава тръжна документация както следва:
5.1. Заявление за участие в търга;
5.2. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
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5.3. 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;
5.4. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
5.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община
Елена в съответствие с т. 3.1.1. от настоящото решение;
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет

и членове:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;
Красимира Трънкова, старши счетоводител в дейност „ДДИ“;
инж. Зоя Славова, старши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник;

Резервни членове: Стефания Златева, юрист;
Наталия Пъргавелова, младши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
явно наддаване съгласно разпоредбите на НРПУРОИ, както и да сключи договорите
за продажба със спечелилите участници.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Петя Стоянова Добрева - Костадинова
18.07.2017 г., 13:50 ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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