
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1053 

Взето с Протокол № 55 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 28.09.2018г. 

 

Относно: Даване на съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на 

общинска администрация. 

Община Септември към момента разполага с два леки автомобила за 

извършване на ежедневни служебни задължения на общинска администрация. 

Ползваните автомобили са в изключително лошо техническо състояние и 

амортизирани в следствие на дългия експлоатационен период. Налагат се 

постоянни ремонтни дейности.  

Състояние на ползваните автомобили е следното: 

Лек автомобил Деу Нубира с рег. № РА 2288 АМ , собственост на „Хеброс-

Винпром” ЕАД е включен в описа за декларираното имущество на длъжника по 

изпълнително дело „Хеброс Винпром” ООД, в качеството на правоприемник на 

„Хеброс Винпром” ЕАД от ЧСИ Георги Самарджиев и е възможно във всеки един 

момент да бъде продаден.  

Лек автомобил Опел Вектра с рег. № РА 7232 АХ е спрян от движение, 

поради неоправдано скъп за извършване ремонт и скъпи нови резервни части 

нужни за подмяна /помпа за високо налягане на горивото, комплект съединител 

и основен ремонт на двигател./ 

На 05.09.2018г. на сайта на Община Септември е качена обява за 

събиране на оферти и изискванията на които трябва да отговаря закупения 

автомобила. Като предлаганата от участниците цена не трябва да надвишава 

планираните от възложителя финансови ресурси, както следва: до 6 500лв без 

ДДС, съответно 7 800лв. с ДДС, крайна сума. 

Офертите ще се събират в деловодството на Община Септември до 17.00 

ч. на 19.09.2018г. 

Общинският съвет, след като обсъдипредложението на Кмета на Община 

Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА 

РЕШИ: 

1. Общински Съвет дава съгласие за закупуване на лек автомобил за 

нуждите на общинска администрация. 



2.Разхода за закупуване на лекият автомобил, да намери отражение в 

поименния капиталов списък в § 52 04 „Придобиване на транспортни средства“, 

Функция 01 „Общо държавни служби“, за сметка на § 51 00 „Основен ремонт на 

дълготрайни материални активи“, Функция 07 „Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“ – обект: Новостроящ се храм "Свети Цар Борис - Михаил", 

с източник на финансиране „Собствени средства“. Настоящата актуализация не 

променя макрорамката на капиталовата програма за 2018г. с източник на 

финансиране от собствени средства. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:               21 
Присъствали:                                              20 
Гласували:                                                   20 
 „За”:                                                             20                            
„Против”:                                                        0  
„Въздържали се”:                                          0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


