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O Б Я В Л Е Н И Е 

 

На основание Заповед № 80-0018#3/01.03.2019 г., Община Мъглиж обявява публичeн 

конкурс за предоставяне под наем на движими вещи - частна общинска собственост: 

Автобус ПЕЖО БОКСЕР 2.2 Д с рег. № СТ0982ВН, номер на рама 

VF3ZCRMNC17655893, брой места 11+1 и Автобус ОТОЙОЛ Е 27.14 с рег. № СТ 0983 

ВН, номер на рама NMP111ALH01200025, брой места 27+1, заедно с един брой 

правоспособен квалифициран шофьор, при следните условия: 

1. Осигуряване на безплатен ежедневен транспорт през работните дни на служители 

на общинска администрация от гр. Стара Загора до гр. Мъглиж и обратно за срока на 

договора. 

2. Осигуряване на транспорт на учениците, пътуващи от  гр. Мъглиж, с. Шаново, с. 

Юлиево и с. Ягода до гр. Казанлък и гр. Стара Загора и обратно през учебните дни на  

2018/2019 учебна година.  

3. Начална месечна наемна 700 лева 

4. Депозит за участие - 700 лева  

Конкурсът ще се проведе на 19.03.2019 г., от 10.00 часа в сградата на Общинска 

администрация Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март” № 32, ІІІ-ти етаж, 

Заседателна зала.  

Конкурсната документация може да се закупи от 11.03.2019 г. до 15.03.2019 г. в 

стая 308 - от 9.00 ч. до 12.30 ч., срещу невъзстановими 50.00 лв. (без ДДС), внесени в 

касата на Община Мъглиж в срок до 12.30 часа на 15.03.2019 г.  
Депозитът за участие се заплаща в касата на община Мъглиж или по сметка BG82 

STSA 9300 3300 3885 00, BIC: STSABGSF, при ДСК АД - клон Казанлък, в срок до 12.30 

часа на 18.03.2019 г.  
Краен срок за подаване на заявления за участие в конкурса – 18.03.2019 г. до 12.30 

часа. 

Оглед може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация, 

всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. 

Изисквания към участниците в конкурса: До участие в конкурса се допускат само 

юридически лица, притежаващи лиценз за превоз на пътници. 

За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация Мъглиж, 

стая 308, тел. 04321 / 33-19 

 

 

 


