
 

ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА    ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН      

      9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

       e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН     

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез търг на движима вещ, собственост на община 

Шумен на основание чл.35, ал.1 от ЗОС 

 

 

Община Шумен е собственик на следната движима вещ – Самоходно 

шаси, марка Т, с рег.№ H 14-30 ЕB, двигател №1143734, рама № 442049, 

дизел, в задоволително състояние, което е с отпаднала необходимост за 

нуждите на общината.  

В общината е депозирана докладна записка от кмета на с. Илия Р. 

Блъсково, с която ни уведомява, че е проявен интерес за закупуването на 

описаната движима вещ. 

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

общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от 

кмета на общината чрез публичен търг, а в чл.51 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

/НРПУРОИ/ е посочено, че продажбата на движими вещи, които не са 

необходими за дейността на общината се извършва от кмета на общината 

чрез публичен търг, когато стойността на вещта, определена с експертна 

оценка на лицензиран оценител, надхвърля 1000.00 лв. 

В тази връзка е възложена експертна оценка на независим оценител с 

оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения. Пазарната 

стойност на движимата вещ е определена на 2000.00 лв. 

Предвид изложеното предлагам Общински съвет - Шумен да вземе 

следното 

Р Е Ш Е Н И E : 

 

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

чл.51, ал.1, т.1 от НРПУРОИ да се продаде чрез публичен търг следната 

движима вещ - Самоходно шаси, марка Т, с рег.№ H 14-30 ЕB, двигател 



 

 

№1143734, рама № 442049, дизел, с начална тръжна цена 2000.00 лв. /две 

хиляди лева/. 

        2.  Възлага на Кмета на община Шумен да проведе търга и сключи 

договор за продажба. Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с 

дължимите данъци и такси да се извърши в четиринадесетдневен срок от 

получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за 

определяне на купувач.  

 

                        

          

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ                                      

Кмет на община Шумен          
 

 


