
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 19   

По протокол № 4 от 20.12.2019г. 

Относно: Утвърждаване на начални тръжни цени за продажба на движими вещи  – 

общинска собственост.   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската 

собственост /ЗОС/ и чл. 32, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на община Никола Козлево за 2019 г. като създава нов раздел V. 

Продажба на движими вещи, които Общината има намерение да предложи за 

продажба, приета с Решение № 16 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Никола 

Козлево. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закон за 

общинската собственост /ЗОС/ и чл. 32, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество: 

3. Дава съгласие за продажба на следните вещи – частна общинска собственост: 

3.1. Лек автомобил марка /модел/ „Мерцедес Е200 Компресор“ с рег. № Н 7878 

АР, дата на първоначална регистрация 07.02.2005 г, при начална тръжна цена 3537.00 

лв. /три хиляди петстотин тридесет и седем лева и 00 ст./ без ДДС. 

3.2. Лек автомобил марка /модел/ „Джип Гранд Чероки“ – с рег. № Н 2313 ВМ, 

дата на първоначална регистрация  - 10.10.2001 г., при начална тръжна цена 1723.00 лв. 

/хиляда седемстотин двадесет и три лева и 00 ст./ без ДДС. 

4. Определя метод на продажба – публичен търг с явно наддаване. 

5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 
От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“   

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 20.12.2019г. Протокол № 4, т.4 от дневния ред, и е подпечатано с печат на 

общинския съвет. 

 

                                                                                                                                                                                 

Председател: ……………………… 

                                                                                                                  /Нурай Ферудин Реджеб/ 

                                                                                               

 


