
 

ЗАПОВЕД 
№РД-106/16.03.2016г. 

 

 

       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение  №15 по Протокол  №3 от 

24.11.2015г. и Решение №27, по Протокол №4 от 22.12.2015г. на Общински съвет 

Никола Козлево, във връзка с чл.76 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и Протокол №8 от 16.03.2016г на Комисия по 

заповед №РД-88/26.02.2016г. 

 

Откривам: 

 
I. Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

моторни превозни средства – общинска собственост представляващи: 

 Лек автомобил Мерцедес Е200 Компресор, с регистрационен №Н7878АР, 

с начална тръжна цена 8587.50 лв. (осем хиляди петстотин осемдесет и 

седем лева и петдесет стотинки); 

 Лек автомобил Микробус Форд Торнео, с регистрационен  № 9069АМ, с 

начална тръжна цена 1617лв. (хиляда шестстотин и седемнадесет 

лева); 

  Лек автомобил Опел Астра Комби, с регистрационен № Н3431АХ, с 

начална тръжна цена 1515лв. (хиляда петстотин и петнадесет лева). 

 

II. Публичния търг да се проведе на 01.04.2016г. от 10:30 часа в сградата на 

общинска администрация- с.Никола Козлево. При не провеждане на търга, 

повторен търг ще се проведе на 15.04.2016г. от 10:30 часа в сградата на 

общинска администрация- с.Никола Козлево 

III. Публичния търг ще се проведе при следните условия: 

1. Внесен депозит за участие в търга в размер на 10% от обявената начална 

тръжна цена.  

2. Тръжната документация се закупува на цена в размер на 5(пет) лв. от 

деловодството на общината. 

3. Оглед на моторните превозни средства се извършва всеки работен ден от 

8:30 часа до 16:30 часа до деня на търга след представен документ за 

закупена тръжна документация.  

4. Заявление и депозити за участие в търга се подават в деловодството на 

общината до 16:00часа на деня предхождащ датата на търга. 

5. Настоящата заповед с изключение на състава на тръжната комисия, да се 

публикува в един регионален ежедневник, в сайта на общината и на 

подходящо и достъпно място в сградата на община Никола Козлево. 

6. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от 

датата на провеждането му и се съобщава по реда на АПК до всички 

заинтересовани лица. 
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7. След влизане на заповедта по т.7 в законна сила, връчва на лицето 

спечелило търга, като същото е длъжно да извърши дължимите плащания в 

срок от 14-дни от връчването.  

8. Ако се яви само един участник за съответното МПС, той се обявява за 

спечелил търга по предложена от него цена. 

9. На основание влязлата в сила заповед за спечелил търга и документи, 

отразяващи извършеното на дължимите плащания, кмета на общината 

сключва договор за продажба. 

10. Утвърждавам тръжната документация, с корекция за намалена 

първоначална тръжна цена. 

 

Назначавам 
 

                    Комисия в състав: 
.................................................................................................................................................... 

В горния си състав комисията да проведе публичен търг с явно надаване за продажба на 

моторни превозни средства – общинска собственост. 

 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК от деня на 

съобщаването й. 

Препис от заповедта да се връчи на Председателя на тръжната комисия за сведение и 

изпълнение. 

 

 

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ /П/ 

Кмет на община Никола Козлево 

 


