
О Б Щ И Н А  ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД 22-157 
 

гр. В. Търново, 26.01.2021 год. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 89, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка със Становище с Вх.№ 
80-187-29/ 22.10.2020 г. от инж. Николай Петков – Гл. експерт „Кабелни мрежи и 
улично осветление“, Отдел „Техническа инфраструктура“, Дирекция СУТ, Община 
Велико Търново  

  
Н А З Н А Ч А В А М : 

 
Комисия в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Джартова – Началник отдел УС; 
СЕКРЕТАР: Димка Стефанова – Гл. експерт в Отдел УС; 

 И ЧЛЕНОВЕ: 
 Аглая Костова – Юрисконсулт в  Отдел УС; 
 Велина Монова – Ст. експерт в Дирекция БФ; 

Инж. Николай Петков – Гл. Експерт в Отдел ТИ  
 
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Йонкова – Директор на Дирекция 

ПОУС; 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
Снежана Димитрова – Гл. експерт в Отдел УС; 
Юрист от  Дирекция ПОУС; 
Емил Христов –Гл. експерт в отдел  УС; 
Представител на  Отдел ТИ; 

   
 със задача: комисията да извърши всички необходими административни 
действия, съгласно Глава четвърта, Раздел седми на НРПУРОИ по продажба на 
следните движими вещи - частна общинска собственост: 
 

1. Стоманени тръби (стълбове) – 3000 кг с цена  0,30лв. за килограм или общо за 
сумата от  900 лв.; 

2. Проводник меден – 100 кг с цена  6,50 лв. за килограм или общо за сумата от  
650 лв.; 

3. Проводник алуминиев – 50 кг с цена  1,50 лв. за килограм или общо за сумата от  
75 лв.  
 

 Общата цена на бракуваните движими вещи е 1625,00 /хиляда шестстотин 
двадесет и пет/   лв. 

Всички разходи по товарене, нарязване и транспортиране на металните 
отпадъци са за сметка на купувача. 
 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Велико 
Търново.  



Кандидатите могат да подават оферти само за всички движими вещи заедно, 
които са описани в настоящата заповед. Наддаването става върху началната цена за 
всяка една от посочените вещи поотделно, която не може да е по – ниска от 
обявената. 

При измерено количество по-голямо от обявеното, купувачът трябва да заплати 
разликата по предложената цена. 

Потенциалните купувачи следва да представят писмени оферти в срок от пет 
дни от датата на обявлението. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в 
ЦУИГ на Община Велико Търново. 

Комисията да се събере в законоустановения срок, за да разгледа подадените 
оферти.  

За купувач се определя кандидатът, предложил най-висока цена. 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисията, за 

сведение и изпълнение.  
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
   
 
 

                              
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 
 
Съгласували: 
Десислава Йонкова 
Директор Дирекция ПОУС 
 
Маринела Джартова 
Началник Отдел УС, Дирекция ПОУС 
 
Аглая Костова 
Юрисконсулт в Отдел УС 
  
 
Изготвил: 
Димка Стефанова 
Гл. експерт в Отдел УС 
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