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Р Е Ш Е Н И Е 
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Протокол № 38 от 04.09.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
Бракуване на движима вещ - моторно превозно средство, частна общинска собственост 
на община Кричим. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва: Атанас Калчев - Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие 
и ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община 
Кричим  

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се бракува като негодна за употреба движима вещ - 
моторно превозно средство, частна общинска собственост на община Кричим: 
Товарен автомобил ГАЗ 53А, контейнеровоз, с рег. № РВ 3254 НН, рама № 56441, 
двигател № 231858, с балансова стойност 3 910,95 лв. /три хиляди деветстотин и 
десет лева и деветдесет и пет ст./, съгласно експертна оценка на инж. И. А. Т. – 
лицензиран оценител за оценка на машини и съоръжения, съгласно сертификат 
рег. № 300100258/14.12.2009 г. издаден от Камарата на независимите оценители в 
България - София. 

2. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими 
правни и фактически действия за бракуване, предаване в пункт за отпадъци и 
отписване на описаната в  т. 1 от настоящото решение движима вещ от Актива на 
баланса на община Кричим. 

Приложение: Експертна оценка за установяване на експлоатационната годност на ДМА – 
МПС: специален автомобил - собственост на община Кричим. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и 
проведеното поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за 
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общинската собственост, като взе предвид фактическите и правни основания в  
Предложение с вх. № РД-01-08-194/30.07.2018 год. от Кмета на община Кричим; 
заключението на експерт-оценителя, че автомобила е физически амортизиран и 
възстановяването му като МПС в движение е икономически нецелесъобразно, а поради 
моралното амортизиране на този модел автомобили, същият не може да се ползва и за 
резервни части втора употреба; положителните становища на постоянните комисии към 
ОбС – Кричим:  ПКБФЕППМР и ПКМСОРЗ. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 
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