
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. СМОЛЯН 

 
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 

           
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В Община Смолян са постъпили инвестиционни намерения за закупуване на 
вещи общинска собственост, както следва: 

 
№ по 
ред 

Наименование, марка, модел, 
фабр.№, производител, година 
на производство, количество 

Технически характеристики, 
техническо състояние 

1. Универсален Банциг БУ 600, 
фабричен № - няма данни,  
Година на производство – няма 
точни данни, вероятно преди 
повече от 40 години 
 1брой 

Диаметър на лентоводещите колела 600 
мм; собствена маса в това състояние – 
710 кг; банцигът не работи; има спукан 
корпус; липсват – ел. двигател, ремъчна 

шайба и ремъци; има липси и 
неизправности в ел. оборудването; има 
дълбока ръжда по винтовите двойки; 
възможни са и други неизправности; 

същият е за ремонт или за ползване като 
за резервни части; 

2. Йон селективен анализатор – 
MEDICA Easylyte PLUS K/Na/Cl 
сериен № 22929ANKC 
Година на производство – няма 
точни данни, вероятно преди 10 
години. 
1 брой 

Служи за определяне съдържанието на 
калий, натрий и хлор в серум; 

производителност – 60 проби/час; 
работи в добро състояние, няма липси и 

неизправности; 

 
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.  
Банцигът се намира на първия етаж на училището в с. Мугла и към помещението 

няма достъп от към входа на училището (разрушено е дървеното стълбище). 
Евентуалното изнасяне на машината е затруднено, то може да стане само през 
прозорците. 



Характерно за йон селективният анализатор е, че този вид лабораторна техника 
сравнително бързо морално остарява и поддръжката на апарата се затруднява от 
ограниченото предлагане на резервни части за този модел.  

За вещите са изготвени експертни оценки от правоспособен оценител на пазарна 
стойност както следва:  Универсален банциг БУ 600 – 1брой – 260 лева (двеста и 
шестдесет лева), без ДДС; Йон селективен анализатор MEDICA Easylyte PLUS 
K/Na/Cl сериен № 22929ANKC – 1 брой – 900 лева (деветстотин 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: 

Универсален банциг БУ 600 – 1брой; Йон селективен анализатор MEDICA 
Easylyte PLUS K/Na/Cl сериен № 22929ANKC – 1 брой,  заведени  в баланса на 
Община Смолян по сметка 9909 – Други активи в употреба,  изписани като разход.  

  2. Приема справедлива пазарна стойност за: 
 - Универсален банциг БУ 600 – 1брой, като първоначална цена в публичния 

търг с тайно наддаване в размер на 260 лева (двеста и шестдесет лева), без ДДС;  
-  Йон селективен анализатор MEDICA Easylyte PLUS K/Na/Cl сериен № 

22929ANKC – 1 брой, като първоначална цена в публичния търг с тайно наддаване в 
размер на 900 лева (деветстотин 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 / 
                 МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ 

Заместник-кмет в Община Смолян 
оправомощен със Заповед № РД-0465/28.05.2018г. 
на кмета на Община Смолян   

 
 
 


