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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 
На основание Заповед № РД-09-268 / 07.07.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община 
Мъглиж обявява публични търгове за продажба на движими вещи-частна общинска 
собственост, както следва:  
 
1.1. Лек автомобил Опел Омега с рег. № СТ 9200 СС, номер на рама W0L000026S1066432. 
Начална тръжна цена - 1100 лева 
Депозит за участие – 400 лева   
 
1.2. Лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА-221” с рег. № СТ 7141 СХ, номер на рама 
XTA212100C0233930. 
Начална тръжна цена 500 лева 
Депозит за участие – 200 лева   
 
1.3. Фолксваген Кади с рег. № СТ 4954НН, номер на рама WV1ZZZ9KZTR50595.  
Начална тръжна цена 1300 лева  
Депозит за участие – 500 лева   
 
1.4. Лек автомобил Мерцедес Ес 320 с рег. № СТ 3000 ВА, номер на рама 
WDB2200651A102610.  
Начална тръжна цена 11 200 лева 
Депозит за участие – 3000 лева   
 
Търговете да се проведат на 11.08.2014 г., както следва: 

• търгът по т. 1.1   – 10.00 часа 
• търгът по т. 1.2   – 10.10 часа 
• търгът по т. 1.3   – 10.20 часа 
• търгът по т. 1.4   – 10.30 часа,  

в сградата на Община Мъглиж, гр. Мъглиж, пл. „Трети март” № 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна 
зала.  
 
Тръжната документация за всеки един от търговете може да се закупи всеки работен ден от 
9.00 ч. до 12.30 ч. в стая 306, срещу невъзстановими 50,00 лв. без ДДС, внесени в срок до 
06.08.2014 г. в касата на Община Мъглиж или по сметка BIC – IORTBGSF – Инвестбанк АД 
клон София-Арсеналски; IBAN – BG49 IORT 8038 3300 3885 00, код за вид плащане – 44 70 
00. 
 
Оглед може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация, всеки работен 
ден от 9.00 ч. до 13.00 ч. 
 
Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 08.08.2014 г., до 12.30 часа. 
Заявленията за участие в търговете се подават запечатани в непрозрачен плик.  

 
За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Мъглиж, стая 
306, тел. 04321 / 33-18 

 

 


