
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
РЕШЕНИЕ 

№ 314 
 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ №50 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2011г. В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ  
 
 
 
 Относно: Продажба на дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез търг с явно 
наддаване, бракуване на МПС и отписване от Актива на баланса на Община 
Сопот. 
 
          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС; чл.80 ал.2 т.1 и 
т.4; чл.82 ал.1 и чл.126 ал.1 т.7 от НРПУРОИ, Общински съвет – Сопот 
 
 

РЕШИ: 
 

            I. Общински съвет – Сопот на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 
от ЗОС; чл.82 ал.1 и чл.126 ал.1 т.7 от НРПУРОИ: 
          1. Дава съгласие за продажба на ДМА – описани в таблица 1 неразделна част 
от докладната записка 
          2. Одобрява начални тръжни цени /без ДДС/ въз основа на оценки от 
независим експерт на машини и съоръжения – ПЛОВДИВИНВЕСТ-21 АД както 
следва: 
- МКС комплект с принадлежности – 360,00 лв.; 
- Електрожен У 500 – 150,00 лв.; 
- Струг Универсален С8 /с двигател/ - 700,00 лв.; 
- Струг С8 /без двигател/ - 600,00 лв.; 
- Зиг машина листовъчна – 150,00 лв. 
          3. Утвърждава условия за провеждане на търг с явно наддаване 
          4. Упълномощава Кмета на Община Сопот да издаде заповед за провеждане 
на търг с явно наддаване и подпише договор със спечелилите кандидати. 
          5. Избира за член на тръжната комисия общинския съветник Иван Вангов. 
 
         II. Общински съвет – Сопот на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.80 ал.2 
т.4 от НРПУРОИ дава съгласие за: 
           1. Моторните превозни средства описани в таблица 32 и таблица №3 /нова/ - 
неразделна част от докладната записка да се бракуват и предадат на вторични суровини. 
           2. Кмета на Община Сопот – Веселин Личев да издаде заповед за бракуване на 
МПС-тата, ликвидацията им и отписване от Актива на баланса на Община Сопот. 



 
 
        III. За заличените в Таблица №2 и Таблица №3 ДМА кмета на Община Сопот да 
възложи изготвяне на експертна оценка от лицензиран оценител с цел бъдеща продажба, 
вместо брак и ликвидация. 
 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Гласували     - 15  
“За”             - 13 
“Против”   - 1 
“Въздържал се” – 1 
 
 
 
 
Зам.председател на Об.С……………...  
       /Л.Джапаров/ 
 
Зам.председател на Об.С………………………. 
                                                      /М.Кацарова/ 
 

        Председател на ОбС.:……………….. 
      /В.Попов/         

                                                Вярно с оригинала: 
    /печат/  


