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З А П О В Е Д 

 
№  З-22-2 

      06.01.2022г. 

  

 

     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.2, т.1 и ал.3 и чл.61, ал.1 от НРПУРОИ на 

Община Попово и чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с решение №226 по протокол 

№23/28.10.21г. на Общински съвет Попово.   

                

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

     Да се открие на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на моторни превозни средства частна общинска собственост както следва:  

      

       1. Пакет I – 3бр. автобуси с обща  начална тръжна цена 16 000 лева: 

            - Автобус ученически Отойол 27+1 места с рег.№Т0205ТН, в експлоатация от 

2009г.- за ремонт на каросерия, ремонт на двигател и ходова част. 

            - Автобус ученически Отойол 27+1 места с рег.№Т0206ТН, в експлоатация от 

2009г.- липси на тахограф, табло, прибори, плафони, стъкла предна врата, стъкло задна 

врата. За ремонт на ходова част, двигател и каросерия. 

            - Автобус ученически Хюндай Каунти 15+1 места с рег.№Т9728ТТ, в експлоатация 

от 2005г.- за обслужване и текущ ремонт. 

        2.Товарен автомобил ЗИЛ 130 с рег.№Т5694МТ, в експлоатация от 1981г. – за 

основен ремонт с начална тръжна цена 3600 лева. 

        3.Лек автомобил Мерцедес 260Е с рег.№Т5840ХТ в експлоатация от 1992г.- за 

основен ремонт на двигателя с начална тръжна цена 3000 лева. 

Моторните превозни средства са без гражданска отговорност и извършен годишен 

преглед.  

      Търгът ще се проведе на 01.02.2022г. /вторник/ в сградата на Община Попово, в залата 

на Центъра за административни услуги и информация на І ви етаж от 9.00 часа.  

      Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще се приемат по банков път, 

внесени най-късно до 28.01.2022г. включително по сметка BG98STSA93003300135430, 

код STSABGSF при Банка ДСК гр.Попово. 

      Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на 

търга. Спечелилите участници заплащат достигнатата цена след връчване на заповед по 

банков път.  

     Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 20 лева без ДДС от касата на  

Центъра за административни услуги и информация.     

     До участие в търга не се допускат кандидати които не са представили всички 

необходими документи. 

     Оглед на моторните превозни средства може да бъде извършван всеки работен ден от 

08.00 до 17.00 часа до 28.01.22г.          

 

 



  

 

 

 

 

                                                                       

      За информация относно търга – тел.0608/40210 или в залата на Центъра за 

административни услуги и информация на община Попово.                                                              

 

 

 

                           КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: 

                                                                                                               /Д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ/                                                                         

Съгласувано с: 

Директор Д-я ФСДУС 

                                     /М.Маринов/ 

 

Ст.юрисконсулт:                            

                        /Хр.Георгиева/ 

 

Ст.специалист: 

                      /П.Петров/ 

 

 

                                                                       

 

 


