
О   Б   Я   В   А 
 

Община Червен бряг обявява публични търгове, съгласно разпоредбите на Глава 8, 
раздел I от НРПУРОИ за продажба на движими вещи частна общинска собственост, 

представляващи:  
• Товарен автомобил – PEUGEOT BOXER, рег. № ЕН7130ВС, рама № 

VF3233H5215091423 – катастрофирал;  

• Специален автомобил - PRAGA VZS, рег. № ЕН8843КМ, рама № 7010206, 

двигател 47671 /водоноска/. 

Дата, час и място на провеждане на търговете – 21.09.2021 г. в стая 406, 4 етаж на 
общинска администрация гр. Червен бряг, както следва: 

• За Товарен автомобил – PEUGEOT BOXER, рег. № ЕН7130ВС от 10:00 часа; 

• За Специален автомобил - PRAGA VZS, рег. № ЕН8843КМ от 10:30 часа. 

Цена на тръжните документи – 50,00/петдесет/лева без ДДС, които се получават в 

стая 404 на Общината, срещу представяне на квитанция за внесена сума в касата на 
общината в Център  за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/. 

Краен срок за закупуване на документация за участие: до 15:00 часа на 20.09.2021 

г. включително. /При повторен търг до 15:00 часа на 29.09.2021 г. включително/. 
Начална тръжна продажна цена: 

• За PEUGEOT BOXER, рег. № ЕН 7130 ВС – не по – ниска от 1900 /хиляда и 

деветстотин/ лева без ДДС; 

• За Специален автомобил - PRAGA VZS, рег. № ЕН 8843 КМ – не по-ниска от 

4270 /четири хиляди двеста и седемдесет лева без ДДС; 

Депозит за участие –  в размер на 10% от началната тръжна продажна цена, внесен по 

банкова сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – 
ФЦ Плевен, до 20.09.2021 г. включително. /При повторен търг до 29.09.2021 г. 
включително/, както следва: 

• За PEUGEOT BOXER, рег. № ЕН7130ВС – в размер на 190,00 /сто и деветдесет/ лв. 

• За Специален автомобил - PRAGA VZS, рег. № ЕН8843КМ – в размер на 427,00 

/четиристотин двадесет и седем/ лева. 

Срок за подаване на заявление за участие - до 20.09.2021 г. включително, в 
информационния център за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/./При повторен търг 

до 29.09.2021 г. включително/. 
• Оглед на обекта/вещта – всеки работен ден от 9:00 – 16:00 ч. в периода  от 

16.09.2021 г. до 20.09.2021 г. в сервизна база на „Джо Моторспорт“ ЕООД, находяща се на 
адрес гр. Червен бряг, ул. „Златна мина“ № 1, със съдействието на служител от отдел ИОС.  

При липса на кандидати повторни търгове ще се проведат на 30.09.2021 г. в 

посочените по-горе часове в стая 406 на общинска администрация, при същите условия, 
след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно чл.69 от 

НРПУРОИ. 
 

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65 
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