
О Б Щ И Н А  ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

З А П О В Е Д 

№ РД 22-937 

гр. В. Търново, 19.05.2021 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 89, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с: 

1. Становище с Вх. № 10-32-7/16.04.2021 г. от Йорданка Колева, кмет на Кметство с.
Ресен и  Протокол от 31.12.2021 г.;

2. Становище с Изх. № 22/19.01.2021 г. от Стефан Мъглов, кмет на Кметство с.
Самоводене и Протокол от 19.01.2021 г.;

3. Протокол от 26.03.2021 г. на Комисия, назначена със Заповед РД 22-
1147/16.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново;

4. Становище с вх. № 80-257-4/08.04.2021 г. от Пенка Игнатова, Директор на
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и Протокол от 09.04.2021 г.;

5. Писмо с вх. № 67-262-2/07.01.2021 г. от Смиляна Тодорова, Директор на ПЕГ
„Проф. д-р Асен Златаров“ и Протокол от 21.01.2021 г.;

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: 
Емил Христов – Гл. експерт в Отдел УС; 
Аглая Костова – Юрисконсулт в  Отдел УС; 
Велина Монова – Ст. експерт в Дирекция БФ; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Йонкова – Директор на Дирекция 
ПОУС; 
РЕЗЕРВЕН СЕКРЕТАР: Снежана Димитрова – Гл.експерт в Отдел УС; 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
Юрист от  Дирекция ПОУС; 
Представител на отдел  УС; 
Представител от Дирекция БФ; 

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

1. Кметство с. Ресен
1.1. Бракувани контейнери тип „БОБЪР” 17 бр.;
1.2.  Лек автомобил „Фолксваген Пасат“; 

 Общо:   -1520 кг тънко желязо по 0,25 лв. за килограм- 380,00лв.; 
-525 кг дебело желязо по 0,32 лв. за килограм – 168,00лв.;

  Обща стойност 548,00 лв. 
2. Кметство с. Самоводене



2.1. Бракувани контейнери тип „БОБЪР” 14 бр. с прогнозно общо тегло 
1680 кг тънко желязо по 0,37лв. за килограм, общо за 621,60 лв.; 
 

3. Кметство с. Присово 
3.1. Бракувани контейнери тип „БОБЪР”  20 бр., с прогнозно общо теглo 

2200 кг тънко желязо по 0,165 лв. за килограм, общо за 363,00 лв.; 
 

4. Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ 
4.1. ДГ „Пламъче“ гр. Дебелец въртяща люлка 5 бр., с прогнозно общо 

тегло 240 кг дебело желязо;  
4.2. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново пералня 2 бр., с 

прогнозно общо тегло 60 кг тънко желязо; 
4.3. ДГ с. Ново село цистерна нафта 1 бр., с прогнозно тегло 300 кг дебело 

желязо; 
4.4. Общински басейн гр. Велико Търново 

o  Рекламно табло 1 бр., с прогнозно тегло 20 кг тънко желязо; 
o Прожектори 2 бр., с прогнозно тегло 20 кг тънко желязо; 
o Хладилник 1 бр., с прогнозно тегло 40 кг тънко желязо; 

 
Общо 140 кг тънко желязо по 0,18лв. на килограм  за 25,20лв. и 540 кг дебело 

желязо по 0,25 лв. на килограм за 135,00 лв. Общо 252,00 лв. 
 

5. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ 
5.1. Резервоар за нафта 1 бр. с прогнозно тегло 150 кг тънко желязо;  
5.2. Резервоар за нафта 1 бр. с прогнозно тегло 130 кг тънко желязо;  
5.3. Хладилен шкаф 1 бр. с прогнозно тегло 10 кг тънко желязо;  
5.4. Стол- казан неръждаема стомана 1 бр. с прогнозно тегло 10 кг тънко 
желязо;  
5.5. Стол- хлеборезачка 1 бр. с прогнозно тегло 60 кг тънко желязо и 40 кг 
дебело желязо;  
 5.6. Стол- хладилна камера 1 бр. с прогнозно тегло 50 кг тънко желязо;  
 5.7. Стол- маси неръждаема ламарина 1 бр. с прогнозно тегло 20 кг тънко 
желязо;  
 5.8. Стол- стелаж за чинии 1 бр. с прогнозно тегло 40 кг тънко желязо;  
 5.9. Стол- казан неръждаем 80л 1 бр. с прогнозно тегло 10 кг тънко желязо;  
5.10. Стол- ел. тиган 1 бр. с прогнозно тегло 50 кг тънко желязо и 150 кг 
дебело желязо;  

     5.11. Стол- Пекарна „ПЕС-3“ 1 бр. с прогнозно тегло 70 кг тънко желязо;  
5.12. Стол- тестомесачка 1 бр. с прогнозно тегло 20 кг тънко желязо и 50 кг 
дебело желязо;  
5.13. Стол- универсална кухн. машина 1 бр. с прогнозно тегло 150 кг тънко 
желязо и 200 кг дебело желязо;  
5.14. Стол- скара „Серт-4“ 2 бр. с прогнозно тегло 40 кг тънко желязо и 60 кг 
дебело желязо;  
5.15. Стол- миячна машина ММГ 1 бр. с прогнозно тегло 30 кг тънко желязо 
и 20 кг дебело желязо; 
5.16. Стол- ел. пекарна 2 бр. с прогнозно тегло 140 кг тънко желязо; 
5.17. Стол- хлад. консерватор фризер 1 бр. с прогнозно тегло 100 кг тънко 
желязо; 
5.18. Сладкарски цех- хлад. шкаф 1 бр. с прогнозно тегло 60 кг тънко желязо; 
5.19. Сладкарски цех- казан 100л 2 бр. с прогнозно тегло 50 кг тънко желязо; 



5.20. Сладкарски цех- унив. кухн. машина 1 бр. с прогнозно тегло 150 кг 
тънко желязо и 200 кг дебело желязо; 
5.21. Сладкарски цех- ел. печка „ЕП 61“ 1 бр. с прогнозно тегло 70 кг тънко 
желязо; 
5.22. Сладкарски цех- маса неръждаема стомана 1 бр. с прогнозно тегло 20 кг 
тънко желязо; 
Общо 1430 кг тънко желязо по 0,17лв. на килограм  за 243,10лв. и 720 кг 

дебело желязо по 0,23 лв. на килограм за 136,80 лв. Общо 379,90 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, 
описани в настоящата заповед, както и да наддават върху общата начална цена, а 
именно 2164,50 лева.  /две хиляди сто шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/.   

        
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, като за купувач се определя кандидатът, предложил най-висока обща цена за 
описаните вещи. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисията, за 
сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
 
 

Д-р 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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