
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1083 

Взето с Протокол № 56 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.10.2018г. 

 

Относно: Даване на съгласие за продажба на дълготрайни материални активи - 

Опел Вектра, Форд Транзит – 3 бр. и Рено Мастер и Опел Виваро. 

Община Септември има намерение да обяви за продажба чрез явен търг 

употребявани моторни превозни средства, които са амортизирани и спрени от 

движение, и с евентуална продажба да покрие част от разходите за закупуване 

на друг надежден и безопасен автомобил, с който да бъдат извършвани 

ежедневни служебни задължения касаещи община Септември.  

Общинският съвет, след като се запозна и обсъди предложението на 

Кмета на Община Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 

21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал. 3 от НРПУРОИОС. 

 

РЕШИ: 

 

1. Да се извърши продажба чрез явен търг на: 

 Опел Вектра с инв.№ 3000 (РА7232АХ) (Лек автомобил) 

 Форд Транзит с инв.№ 8209 (РА4163АМ) (Товарен автомобил) 

 Форд Транзит с инв.№ 8411 (РА0137АМ) (Лек автомобил) 

 Рено Мастер с инв.№ 8412 (РА2078АХ) (Автобус) 

 Форд Транзит с инв.№ 8211 (РА6979АМ) (Товарен автомобил) 

 Опел Виваро с инв.№ 8318 (РА0428КВ) (Товарен автомобил) 

 

2.Определя начална тръжна цена на:  

 Опел Вектра с инв.№ 3000 (РА7232АХ) (Лек автомобил)-300 лв. без 

ДДС 



 Форд Транзит с инв.№ 8209 (РА4163АМ) (Товарен автомобил)- 300 лв. 

без ДДС 

 Форд Транзит с инв.№ 8411 (РА0137АМ) (Лек автомобил)-300 лв. без 

ДДС 

 Рено Мастер с инв.№ 8412 (РА2078АХ) (Автобус)-300 лв. без ДДС 

 Форд Транзит с инв.№ 8211 (РА6979АМ) (Товарен автомобил) -300 лв. 

без ДДС 

 Опел Виваро с инв.№ 8318 (РА0428КВ) (Товарен автомобил) -300 лв. 

без ДДС 

 

 

 
  

                                   

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                16 
Гласували:                                                     16 
 „За”:                                                               16                            
„Против”:                                                          0  
„Въздържали се”:                                            0                   
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


