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“МИНПРОЕКТ”ЕАД, на основание решение на Съвета на директорите, Протокол 
№258/17.12.2019 г., обявява търг с тайно наддаване /закрито заседание/ по реда на чл. 
15е от ПРУПДТДДУК за продажба на: 
-  лек автомобил, марка “ФОРД”, модел “ФОКУС”, рег. № С5469МТ – 860,00 

/осемстотин и шестдесет/ лв., без ДДС; 

- товарен автомобил марка “ИВЕКО”, модел “ДЕЙЛИ”, рег. № СА1104НН – начална 
продажна цена – 6270,00 /шест хиляди двеста и седемдесет/ лв., без ДДС. 

Цената на покупката се внася от спечелилия търга кандидат в срок до 3 (три) работни 
дни от закриване на търга по банковата сметка на „Минпроект“ ЕАД: IBAN: 
BG61UNCR76301000387205, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, пл. “Света 

Неделя” №7, гр. София 1000. 

Търгът ще се проведе на 05.02.2020 г. от 10.00 часа в „Минпроект“ ЕАД на бул. “Кл. 

Охридски” № 14, ет.9, стая 901. Тръжната документация е безплатна и е осигурен пълен 

достъп до документацията по електронен път в раздел „Актуално” на интернет адрес: 

www.minproekt.com.  

Оглед на автомобилите може да се извършва от 24.01.2020 г. до 31.01.2020 г., от 13.00 

до 16.00 часа в сградата на “Минпроект” ЕАД – гр. София, бул. “Кл. Охридски”, №14 с 

предварителна заявка на тел. 02 817 2508 или 0899 910 333.  

Заявлението заедно с приложените към него документи се поставя в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязва името на участника или името на 

упълномощеното от него лице и цялостното наименование на предмета на търга. 

Пликовете с предложенията се представят всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, с 

краен срок до 04.02.2020 г. в “Минпроект” ЕАД на бул. “Кл. Охридски” № 14, ет.8, стая 

801. Изискванията към участниците са посочени в тръжната документация.  

При липса на явили се кандидати търгът се провежда повторно на 25.02.2020 г. от 10.00 

ч. при същите условия и на същото място. 

Тел. за контакти: 02 817 2508 или 0899 910 333. 

 

 


