
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
„ ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ „ ГР. СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание заповед № 4 / 23.09. 2015 г. на директор на СОУ „Поп Минчо 
Кънчев“ гр. Стара Загора, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на 
следните движими вещи - частна държавна собственост

МПС Регистр. № Година Единична
м ярка/количиство

Начална
тръж на
цена

М естонахож дение

1 лек
автомобил  
Тойота  
Корола 1,8 1

СТ 4919 ВА 2007 Бр./1 10200 СО У „ Поп М инчо  
Кънчев" гр- Стара  
Загора- Затвора

2 Товарен
автомобил
М оскич-
Алеко

СТ 0968СМ 1995 Бр./1 300 СОУ „ Поп М инчо  
Кънчев" гр- Стара  
Загора- Затвора

Оглед на автомобила маже да бъде извършен всеки рабатен ден от 09,00 до 
16,00 часа на място в Затвора гр. Стара Загора кв. Индустриален в присъствието на 
Марин Тонев Маринов, телефон за контакт : 042/619536. На изложения автомабил се 
поставя табела с обозначение на наименованието и началната тръжна цена.

Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 14.10.2015 г. от 10,00ч. на 
адрес: Затвора гр. Стара Загора , находящ се в гр. Стара Загора , кв.“ Индустриален

Кандидатите за участие в публичния търг с явно наддаване внасят депозит в 
размер на 10% /десет/ процента от началната тръжна цена, който да се превежда по 
следната сметка на СОУ „ 11оп Минчо Кънчев“ .
Банка : УНИКРЕДИТ -  БУЛБАНК клон Стара Загора 
В1С : UNCRBGSF 
IBAN: BG98UNCR76303100115760 
не по късно от 16,30ч. на 13.10. 2015 г.

В публични търг с явно наддаване могат да участват всички физически и 
юридически лица спазили процедурата по провеждането му.

Пълна информация за търга, декларации-образци, както и условията за търга 
може да се получи на адрес СОУ „ Поп Минчо Кънчев“ - Затвора гр. Стара Загора, 
находящаща се в гр. Стара Загора , кв.“ Индустриален и на интернет адрес: www. 
soupmk.com . Телефон за контакт тел. 042/619536.


