
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 
 

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

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-01-7 от 04.01.2022 г. 

 

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

администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, ал. 

2, чл. 50, т. 2, чл. 65 и чл. 66 от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и протокол от търг 

съставен на 21.12.2021 г. на комисия, назначена с моя заповед № РД-01-897 от 

11.11.2021 г.  

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Обявявам “ЛУСТРА-72” ЕООД с ЕИК**********, представлявано от 

Румен Иванов Иванов – управител, ЕГН**********, лична карта №********* 

издадена на 09.07.2020 г. от  МВР София област, за купувач на вещ- частна 

общинска собственост: Колесен трактор „МТЗ-820“-BELARUS, с рег.№СС 02790 

,рама №-80829413 ,двигател №-701810;Година на първа регистрация – 2006г., 

цвят- червен, на цена без ДДС в размер на 11 200,00 (единадесет хиляди и 

двеста) лв. 
2. Купувачът следва да внесе в 14 (четиринадесет) дневен срок от 

получаване на настоящата заповед следните суми: 

2.1.  10 080,00 ( десет хиляди и осемдесет) лв., представляваща разликата 

между цената на веща по т. 1 и внесения депозит в размер на 1 120,00 (хиляда 

сто и двадесет) лв.  по сметка на Община Главиница IBAN: BG 12 CECB 9790 84 

4783 5600, BIC код: CECBBGSF, Централна кооперативна банка – офис гр. 

Главиница, вид на плащане: 44 56 00; 

2.2.  20 % данък добавена стойност върху цената на веща по т. 1 в размер 

на 2 240, 00 (две хиляди двеста и четиридесет) лв. по сметка: IBAN: BG 12 CECB 

9790 84 4783 5600, BIC код: CECBBGSF, Централна кооперативна банка – офис 

гр. Главиница, вид на плащане: 44 56 00; 

2.3.  336, 00 (триста тридесет и шест) лв., представляваща 3 % местен данък 

върху цената на веща по т. 1 по сметка на Община Главиница IBAN: BG 12 CECB 

9790 84 4783 5600, BIC код: CECBBGSF, Централна кооперативна банка – офис 

гр. Главиница, вид на плащане: 44 25 00; 

2.4.  85 лв. (осемдесет и пет лева) съгласно чл. 46, ал. 2 от Наредба № 3, 

представляващи стойността на разходите за изготвяне на оценка на веща по т. 1 

от независим оценител, по сметка на Община Главиница IBAN: BG 12 CECB 9790 

84 4783 5600, BIC код: CECBBGSF, Централна кооперативна банка – офис гр. 

Главиница, вид на плащане: 44 70 00; 

Платежните документи да се представят в посочения срок в отдел 

„Общинска собственост”. В противен случай, на основание чл. 59 от посочената 



Наредба № 3, да се счита, че лицето се е отказало от закупуване на имота и 

депозитът да се задържи. 

Заповедта да се обяви на интернет – страницата на общината, в сградата на 

общинска администрация. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен 

съд Силистра по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Настоящата заповед се изготви в четири еднообразни екземпляра – по един 

за лицето, дирекция „Финансово и административна обслужване” и  два за отдел 

„Общинска собственост”. 

 

 

 

 

 

Неждет Джевдет:   /П/ 

Кмет на Община Главиница 

 

 

 

 

Изготвил: /П/ 

Таир Месут Махмуд 

Юрисконсулт отдел “Общинска собственост“                                       

 

 


