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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
                                               

Относно: Закупуване на 2 бр. автомобили за нуждите на община Неделино, чрез 

договор за оперативен лизинг. 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,                                                                     

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Неделино има спешна нужда за закупуване на 2 / два/ броя леки 

втомобила. 

Към настоящия момент , предвид непрестранната употреба на автомобили, 

същите са в лошо състояние и за техните правилни и безопасни експлатации се налага 

непрестанно извършване на ремонти и закупуване на резервни части. През 2019г. са 

разходвани бюджетни средства за закупуване на резервни части и ремонти на 

стойност 14 325.28лв. В последствие след диагностика на автомобилите се установи, 

че същите са в много лошо състояние. Предвид възрастта на автомобилите и тяхната 

амортизация е много вероятно да се породи нуждата от още ремонти и подмяна на 

резервни части. 

Считам, че не е правилно и целесъобразно да бъдат инвестирани средства в 

такиви размери в поддръжката на автомобили, които са над 10 години и са в лошо 

техническо състояние. Още повече с течение на времето нуждата от ремонти, 

респективно стойността на тези ремонти, непрекъсното ще се увиличава. Ето защо 

намирам за най- удачно и финансово най- оправдано да бъдат закупени 2 / два/ броя 

нови автомобили на стойност 100 000.00 лв. без ДДС, които да бъдат ползвани за 

нуждите на общинска администрация. Предлагам автомобилите да бъдат закупени 

чрез сключване  на  оперативен лизинг, който позволява, след заплащане на всички 

вноски собствеността на автомобилите да бъдат прехвърлени на община Неделино. 

Автомобилите ще бъдат закупени след провеждане на процедура по реда на  Закона за 

обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществени поръчки. 

http://www.nedelino.bg/


Съгласно чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, компетентен да осъществява контрол върху изпълнението и 

разходването на общинския бюджет е Общински съвет. 

Във връзка с гореизложеното, предлагаме следния проект за 

 

РЕШЕНИЕ: 

Съгласно чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Неделино: 

1. Дава съгласие за закупуване на 2 /два/броя леки автомобили за нуждите на 

Общинска администрация гр.Неделино чрез оперативен лизинг, по силата на 

който да поеме краткосрочен общински дълг, при следните параметри: 

- Максимален размер на дълга – до 100 000,00 лв/сто хиляди / лева без вкл. ДДС 

. 

-  Валута на дълга – BGN /лева/. 

-  Вид на дълга - краткосрочен, оперативен лизинг 

-  Начин на обезпечаване - лизинговата вещ; 

-  Условия за погасяване на дълга: 

 - срок на погасяване – 4 години 

 - източници на погасяване - собствени бюджетни приходи; 

-  Максимален лихвен процент, такси и комисионни – съгласно 

погасителен план; 

 2.  Упълномощава кмета на община Неделино да проведе процедура по реда на 

Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществени 

поръчки, да сключи договор за оперативен лизинг като определи и договори всички 

параметри по тях. 

 
 
 
С уважение,     

БОЯН КЕХАЙОВ 

             Кмет на Община Неделино 


