
До Председателя на 

Общински съвет – Шумен 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – 

Кмет на Община Шумен 

 

 

Относно: Продажба на движими вещи – земеделска техника, прикачен 

инвентар, автомобили, макети и резервни части за земеделска 

техника, предоставени на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранителни технологии 

 

 

С решение № 134 от 31.03.2016г. Общинският съвет даде съгласие за 

промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен – от бюджета на 

Министерство на земеделието и храните към бюджета на Община Шумен и за 

промяна на статута на училището и обявяването му за общинско. 

В община Шумен е депозирана докладна записка от директора на 

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр. 

Шумен. Училището разполага с учебно-производствена база, в която се 

съхранява физически и морално остаряла техника и резервни части, които не се 

използват при провеждане на учебния процес. Всички движими вещи, в т. ч. и 

неизползваемите са заведени в счетоводната система. В складовете на 

училището се съхраняват и други движими вещи, които са бракувани през 

предходните години. За неизползваемите движими вещи е изготвена експертна 

оценка за стойността им, определена от лицензиран оценител. 

Предложението на директора на гимназията е част от движимите 

вещи, които не се използват  при провеждане на  учебния процес, да се 

предложат за продажба, като след продажбата  ще постъпят финансови средства, 

с които ще може да се закупят нови движими вещи, които ще бъдат в 

съответствие със съвременните изисквания за провеждане на практическото 

обучение в ПГССХТ – Шумен. Освен това при намаляване количеството на 

охраняемата техника ще се оптимизира и броят на работещите в учебно-

производствената база. Движимите вещи със стойности, надхвърлящи 1000 лв., 

определени с експертна оценка на лицензиран оценител, ще бъдат продадени 

чрез публичен търг, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а вещите със 

стойности, които не надхвърлят 1000 лв., определени с експертна оценка на 

лицензиран оценител, ще бъдат продадени без търг, по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 

от наредбата. 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет – Шумен да 

вземе следните  

РЕШЕНИЯ: 



 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество да се проведе търг с явно наддаване за 

продажба на движими вещи, които не са необходими за дейността на 

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр. 

Шумен, всяка от които е на стойност над 1000.00 лева, определена от лицензиран 

оценител,  както следва: 

 

№ по ред Вид, тип, марка, модел Стойност (лв.) 

1 ГАЗ 53 А • 33-35 2500 

2 ЮМЗ 6 КМ - • 05-41 2500 

3 ЮМЗ 6 КМ - • 40-53 3000 

4 Тороразпръсквачка РЦП 2.5 1200 

5 Ремарке РЕД 4 т. ША 4035 1400 

6 Ремарке ред 4 т.• 4063 1300 

7 Дискова брана БД 3.0 2000 

8 Дискова брана БД 3.0 2000 

9 Сламопреса Киргистан 1500 

10 Сеялка СЗЛ 3.6 слята повърхност 1800 

11 Сеялка СПН-6Л 1350 

12 Фреза ФН 1/25 1200 

13 Роторна косачка 1000 

14 Пръскачка навесна 600 л. 1500 

15 Буцоразбивач/валяк/с 3 секц.х2 1000 

16 Фургон колесен 1400 

17 Струг С-8 – 6 броя 1670 

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС, и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество да се извърши продажба без 

търг по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от Наредбата, на движими вещи, всяка от които 

на стойност под 1000.00 лева, определена от лицензиран оценител, както следва: 

 

№ по ред Вид, тип, марка, модел Стойност (лв.) 

1 Лек автомобил "Москвич" 01-56 216 

2 Култиватор окопаване пролетници 800 

 Култиватор окопав. без раб.орг 111 

3 Плуг ПН 2 х 30 навесен 800 

4 Плуг ПН 3 х 35 навесен 800 

5 Бормашина с менгеме 100 

6 Фреза ФН 0.80 почвообработваща 74 

7  Струг корейски 523 

8 Стенд НЦ -128 947 

9 Стенд з апроверка на масла 197 



10 Сеносъбирачка 66 

11 Механична ножовка 82 

12 Бормашина ПК-20  120 

13 Бормашина ПН 161 – 2 броя 160 

14 Бормашина ПК-203 120 

15 Шмиргел АШ 80-А2 40 

16 Ямкокопател 592 

 

3. Движимите вещи, които останат непродадени след провеждане на 

търг да се бракуват и ликвидират по реда, установен с Процедурата за 

инвентаризация, бракуване и ликвидация на активи, пасиви и разчети в Община 

Шумен . 

4. Възлага на директора на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен да проведе процедурите по т. 

1 и т. 2 и да сключи договорите за продажба. 

 

 

 

Вносител: 

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

 


