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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

Относно:  Продажба на вещи, собственост на Община Смолян, чрез публичен 
търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост (машини) 

           
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В Община Смолян е постъпило инвестиционно намерение за закупуване на 
вещи общинска собственост, находящи се в кметство село Тикале както следва: 

 
 

№ 
по 
ред 

 
Наименование, марка, 

модел 

Технически характеристики, 
техническо състояние 

1 Абрихт машина с основа Ширина на абрихта 260 мм; с 
монофазен ел.двигател; блокирали 
лагери на оста, липсват ремъци; дълбока 
корозия по корпуса; състояние 
използваемо; 

2 Абрихт машина настолна Ширина на абрихта 260 мм; липсват –
ел.двигател и ремъци; неизправности в 
ел.оборудването, дълбока корозия по 
корпуса; състояние лошо; 

3 Банциг универсален БУ 400 
 

Диаметър на лентоводещите колела 400 
мм, обороти на двигателя 800 об./мин., 

без видими липси; състояние 
задоволително; 

4 Бормашина настолна ПН 
161 

Блокирал вертикален ход, 
неизправности в ел.оборудването; 
корозия по корпуса и колоната; 

състояние използваемо; 
5 Шмиргелов апарат колонен За абразивни дискове с диаметър Ф200 

мм; състояние задоволително; 
6 Маса шлосерска 

 
Размери- ширина 60 см, дължина 140 
см; на места дълбока корозия по 
корпуса и деформации по плота и 

вратите; липсват рафтове, 
задоволително състояние;  



Вещите са заведени в баланса на Община Смолян по сметка 9909 – Други 
активи в употреба,  изписани като разход. Същите не са нужни за дейността на 
общината и не са използвани продължително време. За тяхното въвеждане в 
експлоатация е необходим ремонт и доокомплектовка.   
За вещите са изготвени експертни оценки от правоспособен оценител на пазарна 
стойност както следва:  Абрихт машина с основа – 1брой – 270 лева (двеста и 
седемдесет лева), без ДДС; Абрихт машина настолна  – 1 брой – 130 лева (сто 
и тридесет лева), без ДДС; Банциг универсален БУ 400 – 1 брой – 290 (двеста 
и деветдесет) лева, без ДДС; Бормашина настолна ПН 161– 1 брой - 310 лева 
(триста и десет лева), без ДДС; Шмиргелов апарат колонен – 1 брой - 80 лева 
(осемдесет лева), без ДДС; Маса шлосерска – 1 брой -  70 лева (седемдесет 
лева), без ДДС. 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 
основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 39, ал.1 и чл. 65, ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.21, ал.1, 
т.8, т. 12 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
предлагам общински съвет да приеме следните 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
          1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 658/21.12.2017 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение №1 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и 
вещи – частна общинска собственост както следва: 

Абрихт машина с основа – 1брой;  Абрихт машина настолна  – 1 брой; 
Банциг универсален БУ 400 – 1 брой; Бормашина настолна ПН 161– 1 брой; 
Шмиргелов апарат колонен – 1 брой; Маса шлосерска – 1 брой,  заведени  в 
баланса на Община Смолян по сметка 9909 – Други активи в употреба,  изписани 
като разход.  

  2. Приема справедлива пазарна стойност за: 
 - Абрихт машина с основа – 1брой, като първоначална цена в публичния 

търг с тайно наддаване в размер на 270 лева (двеста и седемдесет лева), без 
ДДС; 

-  Абрихт машина настолна  – 1 брой, като първоначална цена в публичния 
търг с тайно наддаване в размер на 130 лева (сто и тридесет лева), без ДДС; 

- Банциг универсален БУ 400 – 1 брой, като първоначална цена в 
публичния търг с тайно наддаване в размер на  290 (двеста и деветдесет лева) 
лева, без ДДС;  

- Бормашина настолна ПН 161– 1 брой, като първоначална цена в 
публичния търг с тайно наддаване в размер на 310 лева (триста и десет лева), без 
ДДС; 

- Шмиргелов апарат колонен – 1 брой, като първоначална цена в 
публичния търг с тайно наддаване в размер на 80 лева (осемдесет лева), без 
ДДС;  



-  Маса шлосерска – 1 брой,  като първоначална цена в публичния търг с 
тайно наддаване в размер на 70 лева (седемдесет лева), без ДДС;  

3. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на гореописаните вещи – частна общинска собственост. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичните търгове с тайно 
наддаване, да утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да 
подпише договори за продажба. 
 

 
 
 

ВНОСИТЕЛ: /П/                                                            

                 Николай Мелемов 
                   Кмет на Община Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


