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Относно: Продажба на бракувани автомобили, собственост на Община Смолян, чрез 

публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост 

           

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Смолян разполага с 32 броя леки и товарни автомобили, строителна 

техника и други по опис, които не са нужни за дейността й. Същите вече са бракувани. 

Описани са в Приложение №1 – по местонахождение, наименование, марка, модел, 

рег.№, година на производство и техническо състояние, както следва: 
 

 

ОПИСАНИЕ 

на оценяваните активи 

 

№ 

Наименование, марка, 

модел,  

рег. №, година на първа 

регистрация Местоположение,  техническо състояние 

Паркинг община Смолян 

1 Лек автомобил 

Фолксваген Шаран  СМ 

3128 АК, 1996 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част и трансмисия за основен ремонт, неизправности в 

охладителната система; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда, напукана боя   и деформации по купето; липсват- лайсна 

на предна лява врата, преден ляв мигач; амортизирана и скъсана 

тапицерия и облицовка; негоден; 
 

2 Лек автомобил ДЕУ 

ТИКО СМ 2365 СМ , 1998 

г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, липси и неизправности в 

ел.оборудването;  негодни гуми; на много места дълбока ръжда  и 

деформации по купето, особено врати, прагове и вежди, 

деформирана задна броня; амортизирана и скъсана тапицерия и 

облицовка; негоден; 
 

3 Лек автомобил БМВ 520 

СМ 5656 АС  

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част и трансмисия за основен ремонт, неизправности в 

охладителната система ; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда  по купето; деформиран заден капак; липсва предна броня; 

амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 
 

4 Лек автомобил Опел 

Комбо СМ 2337 СМ , 1997 

г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част и трансмисия за основен ремонт, неизправности в 

запалителната система; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда  по купето; деформиран преден капак; липсва стъкло задна 

лява врата; амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; 

негоден; 
 



Топлоцентрала 

1 Лек автомобил Форд 

Транзит СМ 3255 СМ  

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част и съединител за основен ремонт, неизправности в 

охладителната система; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда  и деформации по купето; липсват- предни фарове с 

мигачи комплект, предна решетка, ляво странично огледало; 

амортизирана и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 
 

2 АвтобусЛатвия РАФ  

СМ7935 АК , 1990 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, негодна горивна система и 

ел.оборудване, негодни гуми; на места дълбока ръжда  по купето; 

липсват  задни гуми с джанти; амортизирана и скъсана тапицерия  

и облицовка; негоден; 
 

3 УАЗ СМ 4245 АС, фургон 

, 1988 г. 

Не е в движение; липсват – преден и заден мост, двигател, 

скоростна кутия  и съединител, фарове, мигачи и стопове, гуми и 

джанти; на много места дълбока ръжда  по купето; амортизирана 

и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 
 

4 Автобус Пежо J5 СМ5728 

АК , 1993 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател блокирал, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система; 

негодни гуми; на много места дълбока ръжда  по купето; 

счупени-леви странични стъкла, преден ляв фар, стопове, ляво 

странично огледало; амортизирана и скъсана тапицерия  и 

облицовка; негоден; 
 

5 Лек автомобил Москвич 

Алеко СМ 0620 АС , 1992 

г. 

След претърпяно ПТП силно деформирано купе, счупени стъкла, 

разкомплектован; с много липси по двигателя, ходовата част, 

купето и окачването; негоден; 
 

6 Лек автомобил Форд 

Ескорт СМ 4627 АМ , 

1992 г. 

Не е в движение ; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, неизправности в ел.оборудването; 

негодни гуми; на много места дълбока ръжда  и деформации по 

купето, компрометирана боя; амортизирана и скъсана тапицерия 

и облицовка; негоден; 
 

7 Лек автомобил Ситроен 

Ксантия СМ 1405 МС  

Не е в движение ; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, неизправности в охладителната 

система ; негодни гуми; на много места дълбока ръжда  и 

деформации по купето, компрометирана боя; деформиран заден 

капак, липсват  задни мигачи и ляво странично огледало;  

негоден; 
 

8 Специален автомобил 

Волво ГЛ СМ6929 АК, 

1982 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, трансмисия за основен ремонт;  

негодни гуми; на много места дълбока ръжда  по купето; счупена 

предна решетка; амортизирана и скъсана тапицерия  и облицовка; 

негоден; 
 

9 Товарен автомобил 

Ситроен ДжъмперСМ 

7710 АС,  1995 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател негоден, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система и 

ел.оборудването;негодни гуми; на много места дълбока ръжда  по 

купето; счупени-заден ляв мигач, задна броня  ; липсва волан, 

негодна скоростна кутия, негодно арматурно табло; амортизирана 

и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 
 

10 Лек автомобил Лада СМ 

2639 СМ, 1994 г. 

Не е в движение; амортизиран; разкомплектован двигател, ходова 

част и трансмисия за основен ремонт и с липси, негодни 

ел.оборудване , запалителна система  и  охладителната система; 



негодни гуми; дълбока ръжда  по купето до пробив; 

амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; счупени предни 

фарове и мигачи; негоден; 
 

11 УАЗ  2206 СМ 2683 МС, 

фургон, 1994 г. 

Не е в движение; амортизиран, двигател разкомплектован ,  

липсват- скоростна кутия  и съединител, фарове, мигачи и 

стопове, предни врати; негодно арматурно табло; счупени 

странични стъкла, на много места дълбока ръжда  по купето; 

амортизирана и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 
 

12 Специален автомобил 

Рено мастер Т 35 СМ 1804 

МС, 1992 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател с много липси, ходова 

част , съединител  и скоростна кутия с липси и  неизправности; 

негодно електро оборудване и  арматурно табло; негодни гуми; 

на много места дълбока ръжда  и деформации по купето и 

надраскана боя; счупени предни фарове и мигачи, задни мигачи и 

стопове; амортизирана и скъсана тапицерия  и облицовка; 

негоден; 
 

с. Търън 

1 

УАЗ СМ 1019 СМ, фургон 

Разкомплектован, налице е само фургона с дълбока ръжда до 

пробив и деформации; негоден; 

 

2 

Робур СМ 6029 АК, 

стълба 

От 20 г. не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова 

част за основен ремонт, негодни гуми; дълбока ръжда по 

кабината; амортизирана и скъсана тапицерия; неизправност в 

арматурното табло; негодна стълба с амортизирани въжета и 

корозирала конструкция; негоден; 
 

3 

Лек автомобил  ВАЗ 

21074 СМ 2812 АС 

Не е в движение.; амортизиран; блокирал двигател, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система и 

ел.оборудването; негодни гуми; дълбока ръжда  до пробив по 

купето; амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негодно 

предно окачване; счупено предно обзорно стъкло; негоден; 
 

4 

Колесен багер Каварна БХ 

-03 ЕП 3-80, фабр.№735 

Не е в движение от 1998 г.; блокирал двигател, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система; 

негодни гуми; дълбока ръжда  до пробив по кабината и шасито; 

негодни управление и хидравлична система на багерната  уредба; 

негодни ел.оборудване и арматурно табло; счупено предно 

обзорно стъкло; липсват предни фарове ; амортизирана и скъсана 

тапицерия; негоден; 
 

с. Могилица 

1 Лек автомобил ДЕУ 

ЕСПЕРО СМ 2772 МС, 

1998 г. 

Не е в движение повече от 10 г.; амортизиран; двигател за 

основен ремонт, ходова част за основен ремонт, неизправности в 

охладителната система ; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда  по купето и компрометирана боя; негоден компютър; 

липсват лайсни на задните врати; амортизирана и скъсана 

тапицерия и облицовка; негоден; 
 

2 Лек автомобил ВАЗ 2107 

СМ 0493 МС, 1995 г. 

Не е в движение повече от 14 г.; амортизиран; двигател за 

основен ремонт, ходова част за основен ремонт, негодни 

ел.оборудване и  охладителната система ; негодни гуми; дълбока 

ръжда  по купето; амортизирана и скъсана тапицерия и 

облицовка; деформирана предна броня; негоден; 
 

3 Товарен автомобил ГАЗ 4 

С 5 СМ 1859 МС, 

самосвал 

От 12 г. не е в движение; амортизиран; блокирал двигател с 

липси, ходова част за основен ремонт, негодни гуми; дълбока 



ръжда  и деформации по кабината и коша; амортизирана и 

скъсана тапицерия; негодни запалителна и охладителна системи, 

ел.оборудване и арматурно табло; липсват предни фарове; 

счупени задно стъкло, преден десен мигач и заден десен стоп; 

деформирани преден капак и предна броня; негоден; 

4 Колесен багер  

БХ -03  

Не е в движение , амортизиран, разкомплектован; с липси и 

неизправности по- двигателя и ходовата част; негодни гуми; 

дълбока ръжда  до пробив по кабината и шасито; негодни 

управление и хидравлична система на багерната  уредба; негодни 

ел.оборудване и арматурно табло; липсват капаци на двигателя ;  

амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 
 

с.Петково 

1 Товарен автомобил ГАЗ 

53 СМ 4527 МС, бордови, 

1987 г. 

От 11 г. не е в движение; амортизиран; блокирал двигател с липси 

(стартер , генератор), ходова част за основен ремонт, негодни 

гуми; дълбока ръжда  и деформации по кабината и металната 

конструкция на каросерията; изгнило дъно на каросерията; 

амортизирана и скъсана тапицерия; негодни ел.оборудване, 

запалителна система , охладителна система  и арматурно табло; 

счупени предни странични мигачи; негоден; 

 

Бивша складова база на гранична полиция 

1 

Мерцедес 500  

СМ 4349 МС 

Не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система  и 

ел.оборудването; негодни гуми; дълбока ръжда  и деформации по 

купето; амортизирана и скъсана тапицерия; счупено задно 

стъкло; значително деформиран заден капак; негоден; 

2 

ВАЗ  2107  

СМ 2860 АС 

Не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова част и 

трансмисия за основен ремонт, негодни ел.оборудване , 

запалителна система и  охладителната система; негодни гуми; 

дълбока ръжда  по купето; амортизирана и скъсана тапицерия и 

облицовка; значително деформиран заден капак; негоден; 

3 

Шкода Октавия 

СМ 0055 АС 

Не е в движение; амортизиран; претърпял ПТП със засегната 

предна част на автомобила, деформирани, счупени и за подмяна-

предна броня, предни фарове и мигачи, предни калници и 

подкалници, радиатор воден, предна маска, рамка пред радиатор, 

възможни са и други щети;  негодни гуми; на места дълбока 

ръжда  и надраскана боя по купето; амортизирана тапицерия; 

негоден; 

Бивш автосервиз-кв.Райково 

1 

Лек автомобил БМВ СМ 

5000 АС, 1995 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател и ходова част за ремонт;  

негоден съединител ; негодни гуми; на много места  надраскана 

боя и дълбока ръжда  по купето; амортизирани тапицерия и 

облицовка; негоден; 

2 

Лек автомобил Опел 

Комбо СМ1025СМ , 1996 

г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател и ходова част за ремонт;   

негодни гуми; на много места  деформации и дълбока ръжда  по 

купето-по веждите, калниците, преден капак, фургона, пода и др.; 

има течове от тавана и рамката на предното стъкло; 

амортизирани тапицерия и облицовка, напукано и амортизирано 

арматурно табло; негоден; 

Тубдиспансер 

1 Товарен автомобил УАЗ 

СМ 7352 АН, фургон, 

1972 г. 

Не е в движение; липсват – скоростна кутия и съединител, 

дръжки на вратите; двигател разкомплектован; негодни -ходова 

част, арматурно табло, гуми; на много места дълбока ръжда  по 



купето, изгнил под на купето ; амортизирана и скъсана тапицерия  

и облицовка; негоден; 

Други 

1 Автобус Блубърд  

СМ 3219 АТ 

Не е в движение; амортизиран; произведен 1984 г. в САЩ; на 

места ръжда по купето и компрометирана боя; скъсано 

уплътнение на предно обзорно стъкло; амортизирана тапицерия и 

облицовка в салона; същият е на значителна възраст и липсват 

резервни части за ремонта и поддръжката на тази марка, 

производител  и модел автобуси; негоден; 

 

Описаните транспортни средства и строителна техника освен физически, са и 

значително морално остарели като технически възможности, със значителни 

експлоатационни разходи, на възраст над 25 г. За голяма част от тях липсват резервни 

части за ремонт и поддръжка, тези марки и модели ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, Москвич, Рено, 

Робур, Деу и други вече не се използват. 

В резултат на установеното техническо  състояние, транспортните средства и 

строителна техника предмет на оценка са негодни и без перспективи за използване, както 

по предназначение, така и за други цели. Техният ремонт е технически труден или 

невъзможен и  икономически нецелесъобразен. Рисковано е същите  да се използват и 

евентуално за резервни части за втора употреба предвид посочената им възраст и 

състояние. 

Предвид гореизложеното Община Смолян е бракувала същите по съответния ред. 

В значителна степен те са и икономически обезценени и в посоченото състояние, 

при единична разпродажба  към тях ще липсва пазарен интерес, още повече при  

провеждане на тръжни процедури и натоварване на потенциалните купувачи с 

допълнителни разходи и такси. 

Поради горните причини, активите предмет на оценка би следвало да се продават 

само в „пакет“ като за участие в тръжната процедура се допускат само лицензирани 

фирми за изкупуване и разкомплектоване на вторични суровини от автомобили. 

За активите е изготвена експертна оценка от правоспособен оценител на обща 

пазарна стойност за продажба  „в пакет“ в размер на  4 165 лева (четири хиляди сто 

шестдесет и пет 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.4 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, ал.2 и чл. 27, ал.4 и ал.5  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 2021 година,  приета с Решение № 395/22.12.2020 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: 

 



ОПИСАНИЕ 

на оценяваните активи 

 

№ 

Наименование, марка, 

модел,  

рег. №, година на първа 

регистрация Местоположение,  техническо състояние 

Паркинг община Смолян 

1 Лек автомобил 

Фолксваген Шаран  СМ 

3128 АК, 1996 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част и трансмисия за основен ремонт, неизправности в 

охладителната система; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда, напукана боя   и деформации по купето; липсват- лайсна 

на предна лява врата, преден ляв мигач; амортизирана и скъсана 

тапицерия и облицовка; негоден; 

2 Лек автомобил ДЕУ 

ТИКО СМ 2365 СМ , 1998 

г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, липси и неизправности в 

ел.оборудването;  негодни гуми; на много места дълбока ръжда  и 

деформации по купето, особено врати, прагове и вежди, 

деформирана задна броня; амортизирана и скъсана тапицерия и 

облицовка; негоден; 

3 Лек автомобил БМВ 520 

СМ 5656 АС  

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част и трансмисия за основен ремонт, неизправности в 

охладителната система ; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда  по купето; деформиран заден капак; липсва предна броня; 

амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

4 Лек автомобил Опел 

Комбо СМ 2337 СМ , 1997 

г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част и трансмисия за основен ремонт, неизправности в 

запалителната система; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда  по купето; деформиран преден капак; липсва стъкло задна 

лява врата; амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; 

негоден; 

 

 

Топлоцентрала 

1 Лек автомобил Форд 

Транзит СМ 3255 СМ  

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част и съединител за основен ремонт, неизправности в 

охладителната система; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда  и деформации по купето; липсват- предни фарове с 

мигачи комплект, предна решетка, ляво странично огледало; 

амортизирана и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 

 

2 АвтобусЛатвия РАФ  

СМ7935 АК , 1990 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, негодна горивна система и 

ел.оборудване, негодни гуми; на места дълбока ръжда  по купето; 

липсват  задни гуми с джанти; амортизирана и скъсана тапицерия  

и облицовка; негоден; 

3 УАЗ СМ 4245 АС, фургон 

, 1988 г. 

Не е в движение; липсват – преден и заден мост, двигател, 

скоростна кутия  и съединител, фарове, мигачи и стопове, гуми и 

джанти; на много места дълбока ръжда  по купето; амортизирана 

и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 

4 Автобус Пежо J5 СМ5728 

АК , 1993 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател блокирал, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система; 

негодни гуми; на много места дълбока ръжда  по купето; 

счупени-леви странични стъкла, преден ляв фар, стопове, ляво 



странично огледало  ; амортизирана и скъсана тапицерия  и 

облицовка; негоден; 

5 Лек автомобил Москвич 

Алеко СМ 0620 АС , 1992 

г. 

След претърпяно ПТП силно деформирано купе, счупени стъкла, 

разкомплектован; с много липси по двигателя, ходовата част, 

купето и окачването; негоден; 

6 Лек автомобил Форд 

Ескорт СМ 4627 АМ , 

1992 г. 

Не е в движение ; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, неизправности в ел.оборудването; 

негодни гуми; на много места дълбока ръжда  и деформации по 

купето, компрометирана боя; амортизирана и скъсана тапицерия 

и облицовка; негоден; 

7 Лек автомобил Ситроен 

Ксантия СМ 1405 МС  

Не е в движение ; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, неизправности в охладителната 

система ; негодни гуми; на много места дълбока ръжда  и 

деформации по купето, компрометирана боя; деформиран заден 

капак, липсват  задни мигачи и ляво странично огледало;  

негоден; 

8 Специален автомобил 

Волво ГЛ СМ6929 АК, 

1982 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, 

ходова част за основен ремонт, трансмисия за основен ремонт;  

негодни гуми; на много места дълбока ръжда  по купето; счупена 

предна решетка ; амортизирана и скъсана тапицерия  и 

облицовка; негоден; 

9 Товарен автомобил 

Ситроен ДжъмперСМ 

7710 АС,  1995 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател негоден, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система и 

ел.оборудването;негодни гуми; на много места дълбока ръжда  по 

купето; счупени-заден ляв мигач, задна броня  ; липсва волан, 

негодна скоростна кутия, негодно арматурно табло; амортизирана 

и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 

10 Лек автомобил Лада СМ 

2639 СМ, 1994 г. 

Не е в движение; амортизиран; разкомплектован двигател, ходова 

част и трансмисия за основен ремонт и с липси, негодни 

ел.оборудване , запалителна система  и  охладителната система; 

негодни гуми; дълбока ръжда  по купето до пробив; 

амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; счупени предни 

фарове и мигачи; негоден; 

11 УАЗ  2206 СМ 2683 МС, 

фургон, 1994 г. 

Не е в движение; амортизиран, двигател разкомплектован ,  

липсват- скоростна кутия  и съединител, фарове, мигачи и 

стопове, предни врати; негодно арматурно табло; счупени 

странични стъкла, на много места дълбока ръжда  по купето; 

амортизирана и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 

12 Специален автомобил 

Рено мастер Т 35 СМ 1804 

МС, 1992 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател с много липси, ходова 

част , съединител  и скоростна кутия с липси и  неизправности; 

негодно електро оборудване и  арматурно табло; негодни гуми; 

на много места дълбока ръжда  и деформации по купето и 

надраскана боя; счупени предни фарове и мигачи, задни мигачи и 

стопове; амортизирана и скъсана тапицерия  и облицовка; 

негоден; 

с.Търън 

1 

УАЗ СМ 1019 СМ, фургон 

Разкомплектован, налице е само фургона с дълбока ръжда до 

пробив и деформации; негоден; 

2 

Робур СМ 6029 АК, 

стълба 

От 20 г. не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова 

част за основен ремонт, негодни гуми; дълбока ръжда по 

кабината; амортизирана и скъсана тапицерия; неизправност в 

арматурното табло; негодна стълба с амортизирани въжета и 

корозирала конструкция; негоден; 



3 

Лек автомобил  ВАЗ 

21074 СМ 2812 АС 

Не е в движение.; амортизиран; блокирал двигател, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система и 

ел.оборудването; негодни гуми; дълбока ръжда  до пробив по 

купето; амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негодно 

предно окачване; счупено предно обзорно стъкло; негоден; 

4 

Колесен багер Каварна БХ 

-03 ЕП 3-80, фабр.№735 

Не е в движение от 1998 г.; блокирал двигател, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система; 

негодни гуми; дълбока ръжда  до пробив по кабината и шасито; 

негодни управление и хидравлична система на багерната  уредба; 

негодни ел.оборудване и арматурно табло; счупено предно 

обзорно стъкло; липсват предни фарове ; амортизирана и скъсана 

тапицерия; негоден; 

с.Могилица 

1 Лек автомобил ДЕУ 

ЕСПЕРО СМ 2772 МС, 

1998 г. 

Не е в движение повече от 10 г.; амортизиран; двигател за 

основен ремонт, ходова част за основен ремонт, неизправности в 

охладителната система ; негодни гуми; на много места дълбока 

ръжда  по купето и компрометирана боя; негоден компютър; 

липсват лайсни на задните врати; амортизирана и скъсана 

тапицерия и облицовка; негоден; 

2 Лек автомобил ВАЗ 2107 

СМ 0493 МС, 1995 г. 

Не е в движение повече от 14 г.; амортизиран; двигател за 

основен ремонт, ходова част за основен ремонт, негодни 

ел.оборудване и  охладителната система ; негодни гуми; дълбока 

ръжда  по купето; амортизирана и скъсана тапицерия и 

облицовка; деформирана предна броня; негоден; 

3 Товарен автомобил ГАЗ 4 

С 5 СМ 1859 МС, 

самосвал 

От 12 г. не е в движение; амортизиран; блокирал двигател с 

липси, ходова част за основен ремонт, негодни гуми; дълбока 

ръжда  и деформации по кабината и коша; амортизирана и 

скъсана тапицерия; негодни запалителна и охладителна системи, 

ел.оборудване и арматурно табло; липсват предни фарове; 

счупени задно стъкло, преден десен мигач и заден десен стоп; 

деформирани преден капак и предна броня; негоден; 

4 Колесен багер  

БХ -03  

Не е в движение , амортизиран, разкомплектован; с липси и 

неизправности по- двигателя и ходовата част; негодни гуми; 

дълбока ръжда  до пробив по кабината и шасито; негодни 

управление и хидравлична система на багерната  уредба; негодни 

ел.оборудване и арматурно табло; липсват капаци на двигателя ;  

амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

 

с.Петково 

1 Товарен автомобил ГАЗ 

53 СМ 4527 МС, бордови, 

1987 г. 

От 11 г. не е в движение; амортизиран; блокирал двигател с липси 

(стартер , генератор), ходова част за основен ремонт, негодни 

гуми; дълбока ръжда  и деформации по кабината и металната 

конструкция на каросерията; изгнило дъно на каросерията; 

амортизирана и скъсана тапицерия; негодни ел.оборудване, 

запалителна система , охладителна система  и арматурно табло; 

счупени предни странични мигачи; негоден; 

Бивша складова база на гранична полиция 

1 

Мерцедес 500  

СМ 4349 МС 

Не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова част за 

основен ремонт, неизправности в охладителната система  и 

ел.оборудването; негодни гуми; дълбока ръжда  и деформации по 

купето; амортизирана и скъсана тапицерия; счупено задно 

стъкло; значително деформиран заден капак; негоден; 

2 

ВАЗ  2107  

СМ 2860 АС 

Не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова част и 

трансмисия за основен ремонт, негодни ел.оборудване , 



запалителна система и  охладителната система; негодни гуми; 

дълбока ръжда  по купето; амортизирана и скъсана тапицерия и 

облицовка; значително деформиран заден капак; негоден; 

3 

Шкода Октавия 

СМ 0055 АС 

Не е в движение; амортизиран; претърпял ПТП със засегната 

предна част на автомобила, деформирани, счупени и за подмяна-

предна броня, предни фарове и мигачи, предни калници и 

подкалници, радиатор воден, предна маска, рамка пред радиатор, 

възможни са и други щети;  негодни гуми; на места дълбока 

ръжда  и надраскана боя по купето; амортизирана тапицерия; 

негоден; 

Бивш автосервиз-кв.Райково 

1 

Лек автомобил БМВ СМ 

5000 АС, 1995 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател и ходова част за ремонт;  

негоден съединител ; негодни гуми; на много места  надраскана 

боя и дълбока ръжда  по купето; амортизирани тапицерия и 

облицовка; негоден; 

2 

Лек автомобил Опел 

Комбо СМ1025СМ , 1996 

г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател и ходова част за ремонт;   

негодни гуми; на много места  деформации и дълбока ръжда  по 

купето-по веждите, калниците, преден капак, фургона, пода и др.; 

има течове от тавана и рамката на предното стъкло; 

амортизирани тапицерия и облицовка, напукано и амортизирано 

арматурно табло; негоден; 

Тубдиспансер 

1 Товарен автомобил УАЗ 

СМ 7352 АН, фургон, 

1972 г. 

Не е в движение; липсват – скоростна кутия и съединител, 

дръжки на вратите; двигател разкомплектован; негодни -ходова 

част, арматурно табло, гуми; на много места дълбока ръжда  по 

купето, изгнил под на купето ; амортизирана и скъсана тапицерия  

и облицовка; негоден; 

Други 

1 Автобус Блубърд  

СМ 3219 АТ 

Не е в движение; амортизиран; произведен 1984 г. в САЩ; на 

места ръжда по купето и компрометирана боя; скъсано 

уплътнение на предно обзорно стъкло; амортизирана тапицерия и 

облицовка в салона; същият е на значителна възраст и липсват 

резервни части за ремонта и поддръжката на тази марка, 

производител  и модел автобуси; негоден; 

 
  2. Приема справедлива пазарна стойност за продажба „в пакет“ на оценяваните 

активи в размер на 4 165 лева (четири хиляди сто шестдесет и пет лева), без ДДС като 

първоначална цена в публичния търг с тайно наддаване за продажба на гореописаните 

леки, товарни автомобили, строителна техника и други по описа.  

3. Възлага откриването на процедура за продажба на гореописаните активи чрез 

публичен търг с тайно наддаване само в „пакет“, като за участие в тръжната процедура 

се допускат само лицензирани фирми за изкупуване и разкомплектоване на вторични 

суровини от автомобили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване, да 

утвърди спечелилия участник и след заплащане на цената да подпише договор за 

продажба. 

 

ВНОСИТЕЛ:          

                   Николай Мелемов 

                   Кмет на Община Смолян  

 


