
 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-09-104 

гр. Девин, 02.03.2021 г. 

На основание чл.44, ал. 1, т. 1  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35 и ал. 1  от Закона за 

общинската собственост, чл. 54, т. 7 и чл. 55, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Община Девин, и 

в изпълнение на Решение № 11 от 27.01.2021 г. на Общински съвет – Девин, прието на 

редовно заседание, проведено на 27.01.2021 г.  

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил 

ВОЛВО-ХЦ 90, с рег. номер СМ 2666 АХ, собственост на Община Девин, при следните 

условия: 

1. Начална тръжна цена: 7 496 (седем хиляди четиристотин деветдесет и 

шест) лева без ДДС. 

2. Стъпка за наддаване: 10 % от началната тръжна цена на вещта 

3. Размер на депозит за участие в търга: 10 % от началната тръжна цена на 

вещта; срок за внасяне на депозита за участие: 15.03.2021 г., 17:00ч. Депозитът за 

участие се внася на касата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“  №1. 

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: 

административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая 

№11; цена: 30 (тридесет) лева; срок: от 05.03.2021 г. до 16:00 часа на 15.03.2021 г. 

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения 

за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 05.03.2021 г. до 

17:00 часа на 15.03.2021 г. 

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен 

ден, от 05.03.2021 г. до 17:00 часа на 15.03.2021 г. 

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 18.03.2021 г. от 10:00 часа в 

сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска 

администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 01.04.2021 г. от 11:00 ч. 

Трета дата за провеждане на търга: 15.04.2021 г. от 10:00 ч. 

 8.Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед,внасяне на депозит и 

подаване на предложения за участие на втория търг е до 17:00 часа на 30.03.2021 г., 

а за третия търг е до 17:00 часа на 13.04.2021 г. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ комисия за провеждане на публичния търг в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

инж. Димитър Кисьов – Началник отдел УТОС  

ЧЛЕНОВЕ:  
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1. инж. Ирина Чаушева  – главен експерт „ОС” 

2. Диана Иванова – старши юрисконсулт в отдел „УТОС“ 

3. Наташа Маджарова – старши счетоводител в отдел „БФЧУР“  

4. Светослав Пуртев – Главен специалист „ТОНМИК, техническо обслужване на 

населените места и ИК“      

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Радост Настанлиева – главен специалист „ОС” 

2. Мария Седянкова – главен специалист „ТОНМ, технически секретар ЕС и 

планопазене“  

3. Николина Жайгарова – юрисконсулт в отдел „АО“ 

За резултатите от публичния търг, комисията по т. II да изготви протокол, който 

да ми представи за утвърждаване. 

 ІІІ. Утвърждавам тръжната документация и договора за покупко-продажба на 

автомобила, обект на публичния търг, които са неразделна част от тази заповед. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Николай Юруков – 

заместник-кмет на Община Девин. 

 Настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение и да се обяви на видно място.   

Обява за публичния търг да се публикува в един ежедневник или седмичник, с 

който община Девин има сключен договор, на интернет страницата на община Девин и 

на информационните табла на общинска администрация и на общинския съвет.  

 Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването ѝ, пред 

Административен съд – Смолян. 

ЗДРАВКО ИВАНОВ  /П/ 
Кмет на община Девин 
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Съгласували: 

инж. Николай Юруков ……………………../ Дата: 02.03.2021 г. 
Заместник-кмет на община Девин 
 
инж. Димитър Кисьов……………………../ Дата: 02.03.2021 г. 
Началник отдел „УТОС“ 
 
Диана Иванова……………………../ Дата: 02.03.2021 г. 
Старши юрисконсулт в отдел „УТОС“ 
 
Изготвил:  
Ирина Чаушева……………………../ Дата: 02.03.2021 г. 
Главен експерт „ОС“ 


