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ОБЩИНА СМОЛЯН 
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39,ал.1, и чл.68, ал.1, т.2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 
813/10.05.2018г. и №842/07.06.2018г. на Общински съвет Смолян  

ОБЯВЯВА 
І. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на вещи – частна общинска собственост, както следва: 

№ по 
ред 

Наименование, марка, 
модел, фабр.№, 

производител, година 
на производство, 

количество 

Технически характеристики, 
техническо състояние 

Дата и час на 
провеждане 

Начална 
тръжна  
цена 

Размер на 
депозитна
та вноска 
-10% от 
НТЦ 

1. Банциг БУ 400, №01-67,  
Машстрой Троян, 1959 г. 
– 1брой 

Диаметър на лентоводещите колела 
400 мм, обороти на двигателя 800 
об./мин., липсва режещата лента; 
неизправности в ел. оборудването; 
възможни са и други неизправности; 

състояние задоволително; 

17.07.2018 г. 
10.00 часа 

270 лева, 
без ДДС 

27 лева 

2. Комбинирана 
дървообработваща 
машина АЦ 251, №542, 
1972 г. 
гр. Якоруда – 1 брой 

Абрихт и циркуляр; липсва ел. 
двигател, неизправности в ел. 

оборудването, дълбока ръжда по 
корпуса и плотовете; състояние 

използваемо; 

17.07.2018 г. 
10.10 часа 

290 лева, 
без ДДС 

29 лева 

3. Маси двуместни 
шлосерски – метални 
- с размери 200х80 см – 4 
броя 
- с размери 200х70 см – 1 
брой 
 

На всичките маси с размери 200х80 см 
им липсват вратите, вътрешните 

рафтове и чекмеджетата; състояние 
задоволително; 

На масите с размери 200х70 см й 
липсват вътрешните рафтове и 

чекмеджетата; състояние 
задоволително; 

17.07.2018 г. 
10.20 часа 

60 лева, без 
ДДС за 
брой;  

300 лева, 
без ДДС 
общо за 5 

броя 

6 лева за 
1 брой; 

30 лева за 
5 броя 

4. Струг за метал С 8 Окомплектован с универсал Ф 150; 
Дълбока ръжда по надлъжните и 

напречните направляващи и 
винтовите двойки, неизправности в ел. 
оборудването; възможни са и други 

неизправности; състояние 
използваемо. 

17.07.2018 г. 
10.30 часа 

760 лева, 
без ДДС 

76 лева 

5. 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; 

17.07.2018 г. 
10.40 часа 

260 лева, 
без ДДС 

26 лева 

6.  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; 

17.07.2018 г. 
10.50 часа 

900 лева, 
без ДДС 

90 лева 
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II. Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно  наддаване внасят депозитната вноска на 
Община Смолян по банкова сметка BG 66 IABG 7491 3350005003, при  “Интернешънъл Асет Банк ” АД – 
клон Смолян, банков код IABGBGSF, в срок до 16.07.2018г.. 

III. Оглед на вещите е възможен всеки работен ден до 16.07.2018год. от 9.00 до 16.00 часа.  

IV. До участие в търговете се допускат кандидати, представили всички необходими документи: 

1. Оферта, подписана и подпечатана от кандидата включваща предложена покупна цена, не по-ниска от 
обявената начална цена; 

2. Банково бордеро за внесен депозит за участие /оригинал/; 

3.Нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване /оригинал/; 

4. Декларация за извършен оглед на вещ /по образец /; 

5.Удостоверение, че няма задължения към Община Смолян за неплатени наеми и консумативи (стая 429 на 
Общинска администрация); /оригинал/ 

6.Удостоверение от Дирекция “Правно-нормативно обслужване” при Община Смолян, че кандидата няма 
висящи съдебни дела и спорове с Община Смолян (стая 236 на Общинска администрация); /оригинал/ 

7.Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.6 от Данъчно осигурителен процесуален 
кодекс, касаещи местни данъци и такси (“Местни данъци и такси”) /оригинал/  

 За кандидатите юридически лица се изискват и следните документи: 

8. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или един от следните документи, ако не е 
регистриран съгласно ЗТР: 
а/актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата; 
б/копие от документ за данъчна регистрация; 
в/копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ; 
* Забележка: Участникът прилага документ за регистрация, удостоверение за актуално състояние и 
БУЛСТАТ единствено в случай, че не е посочил ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговски регистър /ЗТР/. 
Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал.4 от ЗТР и да не представя доказателства 
за обстоятелствата, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в него. 
9. Декларация, че не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност; /по образец/  

Липсата дори и на един документ е основание кандидатът да бъде декласиран от участие в търга.  

      Предложенията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деня и часа на 
провеждането му, в зала 211 на Община Смолян. В същия ден и час се извършва отваряне на офертите и 
допускане на кандидатите. Върху плика, кандидатът вписва наименованието на обекта на търга, името на 
участника, точен адрес или името на упълномощеното лице. Участниците се легитимират пред комисията чрез 
представяне на документ за самоличност или пълномощно – в случаите на упълномощаване. В предложението 
се поставят два плика – първи (плик №1), включващ всички необходими документи посочени в раздел IV, т.2-9 
и втори (плик №2) – съдържащ ценовото предложение /цифром и словом/, документ посочен в раздел IV, т.1.  
  Не се връща депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати 
предложената от него цена. 

В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и 
кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената  начална 
тръжна цена. 

 Пълна информация за търговете, декларации-образци по т.4 и т.9, както и условията за тях може да се 
получи в стая № 233 на Община Смолян  и на  тел. 0301/67-659 

 
 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

 
 

 
 
 


