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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

 

З А П О В Е Д 

   

  РД №11 

 
Гр.Копривщица              21.01.2016 година 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 561/ 

18.09.2015г.на Общински съвет – Копривщица, относно продажба на дълготрайни 

материални активи, както и протокол на комисия назначена с моя Заповед 

РД№04/13.01.2016 година отразяващ резултатите от проведен търг с явно наддаване 

за продажба на дълготрайни материални активи – частна общинска собственост по 

реда на Раздел II  от горецитираната наредба в частта „Процедура за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване“, 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 Класиране на кандидатите както следва: 

 

1. За дълготраен материален актив „ГАЗ – контейнеровоз”, класирам на: 

- първо място кандидата Георги Найденов Каменаров, предложил 

най-високата тръжна цена в размер на: 1216,80 /Хиляда двеста и 

шестнадесет лева и 80 стотинки/лева, 

- второ място кандидата Петко Иванов Босовски, предложил тръжна 

цена в размер на : 1115,40 /Хиляда сто и петнадесет лева и 40 стотинки/ 

лева. 

 

 Определям класираният на първо място кандидат - Георги Найденов 

Каменаров, за спечелил търга, при цена 1216,80 /Хиляда двеста и шестнадесет 

лева и 80 стотинки/лева, посочена в офертата на участника. 

 

2. За дълготраен материален актив „Автобагер” няма подадени заявления. 

 

3. За дълготраен материален актив „Дърводелска фреза”, класирам на: 

- първо място кандидата Петко Иванов Босовски, предложил най-

високата тръжна цена в размер на: 484,40 /Четиристотин осемдесет и четири 

лева и 40 стотинки/лева; 

- второ място кандидата Григор Ганчев, предложил тръжна цена в 

размер на : 449,80 /Четиристотин четиридесет и девет лева и 80 стотинки/ 

лева. 

 

Определям класираният на първо място кандидат - Петко Иванов Босовски, 

за спечелил търга, при цена 484,40 /Четиристотин осемдесет и четири лева и 40 

стотинки/лева, посочена в офертата на участника.  
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 4.  За дълготраен материален актив „Абрихт”, класирам на: 

- първо място кандидата Найден Атанасов Стефанов, предложил 

най-високата тръжна цена в размер на: 1280,20 /Хиляда двеста и осемдесет 

лева и 20 стотинки /лева; 

- второ място кандидата Петко Иванов Босовски, предложил тръжна 

цена в размер на : 1245,60 /Хиляда двеста четиридесет и пет лева и 60 

стотинки/ лева. 

 

Определям класираният на първо място кандидат Найден Атанасов 

Стефанов, за спечелил търга, при цена 1280,20 /Хиляда двеста и осемдесет лева и 

20 стотинки /лева, посочена в офертата на участника.  

 

 5.  За дълготраен материален актив „Фуражомелка”, класирам на: 

- първо място кандидата Григор Ганчев, предложил най-високата 

тръжна цена в размер на: 1052,10 /Хиляда петдесет и два лева  и 10 

стотинки /лева; 

- второ място кандидатите: Тодор Брайков и Петко Иванов 

Босовски, предложили тръжна цена в размер на : 1002,00 /Хиляда и два 

лева/ лева. 

 

Определям класираният на първо място кандидат Григор Ганчев, за 

спечелил търга, при цена 1052,10 /Хиляда петдесет и два лева  и 10 стотинки 

/лева, посочена в офертата на участника.  

 Забележка: В случай, че класираният на първо място участник се откаже да 

закупи тръжната вещ, да се проведе жребий между класираните на второ място 

участници. 

 

 6. За дълготраен материален актив „ГАЗ 66 ВМЗ”, класирам на: 

- първо място кандидата Петко Иванов Босовски, предложил най-

високата тръжна цена в размер на: 1729,00 /Хиляда седемстотин двадесет и 

девет лева/ лева. 

- второ място кандидата: Ангел Бобев Доросиев  предложил тръжна 

цена в размер на : 1638,00 /Хиляда шестстотин тридесет и осем лева/ лева. 

 

Определям класираният на първо място кандидат Петко Иванов Босовски, 

за спечелил търга, при цена 1729,00 /Хиляда седемстотин двадесет и девет лева/ 

лева, посочена в офертата на участника.  

 

7. За дълготраен материален актив „Шмиргелов апарат” класирам на: 

- първо място кандидата Николай Иванов – единствен кандидат, 

предложил тръжна цена в размер на: 137,00 /Сто тридесет и седем лева/ 

лева. 

 

Определям класираният на първо място кандидат Николай Иванов, за 

спечелил търга, при цена 137,00 /Сто тридесет и седем лева/ лева, посочена в 

офертата на участника. 

  

 8. За дълготраен материален актив „Естакада” няма подадени заявления. 

 

 9. За дълготраен материален актив „Шмиргелов апарат” няма подадени 

заявления. 

 

10. За дълготраен материален актив „Бормашина настолна”, класирам на: 

- първо място кандидата Григор Ганчев, предложил най-високата 

тръжна цена в размер на: 598,60 /Петстотин деветдесет и осем лева и 60 

стотинки /лева; 

- второ място кандидата: Николай Иванов, предложил тръжна цена 

в размер на : 584,00 /Петстотин осемдесет и четири лева/ лева. 
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Определям класираният на първо място кандидат Григор Ганчев, за 

спечелил търга, при цена 598,60 /Петстотин деветдесет и осем лева и 60 стотинки 

/лева, посочена в офертата на участника. 

 

11. За дълготраен материален актив „Ярмомелка”, класирам на: 

- първо място кандидата Тодор Брайков, предложил най-високата 

тръжна цена в размер на: 309,40 /Триста и девет лева и 40 стотинки /лева; 

- второ място кандидата: Петко Иванов Босовски, предложил 

тръжна цена в размер на : 291,20 /Двеста деветдесет и един лева и 20 

стотинки/ лева. 

 

Определям класираният на първо място кандидат Тодор Брайков, за 

спечелил търга, при цена 309,40 /Триста и девет лева и 40 стотинки /лева, 

посочена в офертата на участника. 

 

12. За дълготраен материален актив „Щрайкмус”, класирам на: 

- първо място кандидата Петко Иванов Босовски, предложил най-

високата тръжна цена в размер на: 912,00 /Деветстотин и дванадесет лева 

/лева; 

- второ място кандидата: Григор Ганчев, предложил тръжна цена в 

размер на : 889,20 /Осемстотин осемдесет и девет лева и 20 стотинки/ лева. 

 

Определям класираният на първо място кандидат Петко Иванов Босовски, 

за спечелил търга, при цена 912,00 /Деветстотин и дванадесет лева/лева, посочена 

в офертата на участника. 

  

 13. За дълготраен материален актив „Походна кухня”, класирам на: 

- първо място кандидата Ангел Бобев Доросиев – единствен 

кандидат, предложил тръжна цена в размер на: 200,00 /Двеста лева/ лева  

 

Определям класираният на първо място кандидат Ангел Бобев Доросиев, 

за спечелил търга, при цена 200,00 /Двеста лева / лева, посочена в офертата на 

участника. 

 

14. За дълготраен материален актив „Компресор” няма подадени заявления. 

 

15. За дълготраен материален актив „Банцинг дърводелски”, класирам на: 

- първо място кандидата Григор Ганчев, предложил най-високата 

тръжна цена в размер на: 582,00 /Петстотин осемдесет и два лева /лева; 

- второ място кандидата: Найден Атанасов Стефанов, предложил 

тръжна цена в размер на : 552,90 /Петстотин петдесет и два лева и 90 

стотинки/ лева. 

 

Определям класираният на първо място кандидат Григор Ганчев, за 

спечелил търга, при цена 582,00 /Петстотин осемдесет и два лева /лева, посочена в 

офертата на участника. 

 

16. За дълготраен материален актив „Шлайф машина” няма подадени 

заявления. 

 

17. Копие от настоящата Заповед да бъде обявено на информационното 

табло, в сградата на Общинска администрация – гр. Копривщица за сведение на 

всички заинтересувани лица. 

 

18. Копие от настоящата Заповед да бъде връчена на участниците по 

надлежния ред, определен в чл. 110 ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 
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19. Всеки кандидат, спечелил търга за продажба на дълготрайни материални 

активи – частна общинска собственост да заплати предложената тръжна цена за 

съответния дълготраен материален актив  в срок от 2 дни от датата на обявяване на 

резултатите. Вещите, предмет на търга, да се предават на купувача след плащане на 

цената. Закупената вещ следва да се вдигне  в 3-дневен срок след нейното 

заплащане, в противен случай купувача дължи магазинаж при следните условия – 

заплаща на продавача 5,00 лв./ден. 

 

20. В случай, че спечелил търга за определена вещ участник не заплати 

предложената от него тръжна цена в указания срок, депозита на спечелилия търга 

да се задържа и се предложи на следващия по ред кандидат, който да заплати 

предложената от него цена. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда 

на Административно-процесуалния кодекс. 

 

 

 

Кмет на община Копривщица: /П/ 

/ Генчо Герданов/ 
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