
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-01-897 от 11.11.2021 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 8, ал. 7 и 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал.2, чл.50, т. 2 и чл.52 от 

Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Об-

щина Главиница и Решениe № 220 по протокол № 32/ 28.10.2021 г. на Общински съвет Главиница  

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба 

вещи - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както 

следва:  
 

№ МПС Начална тръжна 

цена (лв.), без ДДС 

Депозит за участие 

(лв.) 

1. Колесен трактор „МТЗ-820“-BELARUS, с рег.№СС 

02790 ,рама №-80829413 ,двигател №-701810;Го-

дина на първа регистрация – 2006г., цвят- червен 

11 200 1 120 

2. Лек автомобил „Хюндай Галопер“-джип, с рег.№СС 

20-50 СК ,рама №-KMXKPE1CPXU331625 ,двига-

тел №-D4BHX182460;Година на първа регистрация 

– 2000г., цвят-син металик/сив металик 

1 100 110 

3. Специален автомобил „МАН26.363 ФДК“-

сметосъбирач, с рег.№СС 81-14 АН ,рама №-

WMAH23ZZZ3W049184 ,двигател №-

5350259153B21;Година на първа регистрация – 

2003г., цвят-тъмно сив/оранжев 

13 400 1 340 

4. Колесен трактор „Болгар –ТК 80“, с рег.№СС 37-75 

ЕВ ,рама №-1032208 ,двигател №-493348;Година на 

първа регистрация – 1990г., цвят- бежов 

3 550 355 

5. Специален автомобил „УАЗ“-модел396206-Бърза 

помощ, с рег.№СС 21-92 АС ,рама №-S0339700 ,дви-

гател №-51103159;Година на първа регистрация – 

1998г., цвят-светло сив/оранжев 

800 80 

6. Употребявана балирачка, модел „JOHN DEERE 

545“-сериен.№СС0545*305555;Година на производ-

ство – 1989г., цвят-зелен 

5 800 580 

 

2. Утвърждавам приложената тръжна документация, в т.ч. указанията и изискванията към 

провеждането на търга и приложенията към документацията. 

3. Определям цена на тръжната документация в размер на 10 (десет) лева без ДДС. 

4. Търгът да се проведе на 14.12.2021 г. /вторник/ в 10,00 ч. в Заседателната зала на IV 

етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.  

5. Оглед на вещите може да се провежда всеки работен ден в Общинско предприятие „Об-

щински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница. 

6. Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационният център на 

Община Главиница в срок до16,00 часа на 13.12.2021 г., след представяне на документ за платена 

цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или по банков 

път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB 

BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница. 



7. Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Инфор-

мационният център на Община Главиница, в срок до16,00 часа на 13.12.2021 г. 

8. Краен срок за внасяне на депозита: до16,00 часа на 13.12.2021 г. в касата на Общината 

или по банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB 

BG SF Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница. 

9. Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши в един местен вестник, 

сайта на Община Главиница, на таблото в административната сграда на Община Главиница и в 

сградите на кметствата.  

10. Назначавам комисия в състав:  

Председател: ………………………. 

Членове 1……………………... 

 2……………………... 

Резервни членове: 1………………... 

  2……………….. 

Повторен търг при необходимост да се проведе на 21.12.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа на 

същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупу-

ване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00  часа 

на 20.12v.2021 г. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директора на дирекция „Сто-

панско управление“. 

Копие от заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Стопанско управление“ и Пред-

седателя на комисията за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

Неждет Джевдет:        / П / 

Кмет на Община Главиница 

 


