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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

ОТНОСНО: Продажба на движима вещ – собственост на Община 

Шумен. 

В Община Шумен е установено наличие на излязла от употреба в 

предходни години движима вещ, която не е необходима за дейността на 

общината. Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОС продажба на имоти и вещи – частна 

общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от 

кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. За 

неизползваната движима вещ е изготвена експертна оценка за стойността и, 

определена от лицензиран оценител. Съгласно чл. 51 от  Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество продажбата 

на движими вещи се извършва от кмета на общината чрез публичен търг, 

когато стойността на вещта, определена с експертна оценка от лицензиран 

оценител, надхвърля 1000.00 лв. и без търг, когато  стойността на вещта, 

определена с експертна оценка от лицензиран оценител, не надхвърля 1000.00 

лв. Предложението на общинската администрация е в съответствие с 

Наредбата – вещите с оценка над 1000.00 лв. с включено ДДС да бъдат 

продадени чрез търг, а тези на стойност под 1000.00 лв. с ДДС – без търг, 

съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Наредбата. 



Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет – Шумен да 

приеме следното  

РЕШЕНИЕ: 

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

51, ал. 1от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, да се извърши продажба на движима вещ, която не е 

необходима за дейността на общината, по определената от лицензиран 

оценител цена, както следва: 

№ Наименование Инвентарен

 номер 

Цена без 

ДДС 

Цена с 

ДДС 

Местоположение

1. Верижен влекач 

АТС-712 

(Артилерийски 

влекач среден) 

рег. № 

Н 04663 

3000.00 

лв. 

3600.00 

лв. 

Шумен

 2. Възлага на Кмета на Община Шумен да проведе процедурата и да 

сключи договор за продажба на вещта. Плащането на достигнатата на търга 

цена, ведно с дължимите данъци и такси да се извърши в четиринадесет 

дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на 

заповедта за определяне на купувач.  

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

ИЗГОТВИЛ, 

ДИЛЯН УЗУНСКИ 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОМП 


