
“МИНПРОЕКТ” ЕАД, гр. София, бул. “Климент Охридски” № 14 
Търг с тайно наддаване за продажба на автомобили, собственост на “Минпроект” ЕАД 
 
 

 1 

             
 У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 
    инж. Румен Биков – 
    Изпълнителен директор 
    на “Минпроект” ЕАД: 

  

 

 

 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н А     
 

  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

 
ЗА  

 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: 

                           - ВАЗ 21213 НИВА 1,7 с рег. № С0863ВР 
                           - ОПЕЛ ВИВАРО с рег. №СА1487АТ 
                           - ИВЕКО ДЕЙЛИ 35С12 с рег. №СА1104НН 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр. София,  2021 г. 
 



“МИНПРОЕКТ” ЕАД, гр. София, бул. “Климент Охридски” № 14 
Търг с тайно наддаване за продажба на автомобили, собственост на “Минпроект” ЕАД 
 
 

 2 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

І. ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 
1. Основание за провеждане на търга 

Търгът се провежда на основание Решение на министъра на енергетиката (Протокол № Е-
РД-21-10/24.03.2021`г.), Решение на Съвета на директорите (Протокол № 272/11.01.2021г.), 
при спазване изискванията на Правилника за приложение на Закона за публичните 
предприятия. 

 
2. Предмет на търга 

Предмет на търга е продажба на три броя употребявани автомобили, собственост на 
„Минпроект“ ЕАД: 
 
                                 - ВАЗ 21213 НИВА 1,7 с рег. № С0863ВР 
                           - ОПЕЛ ВИВАРО с рег. №СА1487АТ 
                           - ИВЕКО ДЕЙЛИ 35С12 с рег. №СА1104НН 
 
  ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 
 

1. Изисквания към кандидатите 
1.1. Условие за участие в търга 

Кандидат  за  участие  в  търга  може  да  бъде  всяко  българско  и  чуждестранно 
физическо или юридическо лице. 
      Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на 
нотариално  заверено  пълномощно  за  участие в  търга.  В  случай,  че  кандидатът  е 
чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод на български език. 

1.2. Необходими документи за участие в търга 
За допускане до  участие в търга, кандидатът трябва да представи на комисията за 

провеждане  на  търга заявление  за  участие  (Приложение 2),  към  което  прилага следните 
документи: 

-  за  физическите  лица  и  представителите  на  юридическите  лица – копие  на  документ 
за самоличност, а в случаите когато участва пълномощник и нотариално заверено 
пълномощно;  

- за кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – копие на 
документ за регистрация, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 

- документ за внесен депозит; 
- протокол за оглед (Приложение 4); 
- ценово предложение (Приложение 3); 
Заявлението следва да бъде подписано от участника или негов надлежно упълномощен 

представител. Заедно с приложените към него документи се поставя в запечатан непрозрачен 
плик. Върху плика се отбелязва името на участника или името на упълномощеното от него 
лице и цялостното наименование на предмета на търга. 

В плика се поставя и ценовото предложение, поставено в малък запечатан и непрозрачен 
плик. 

Пликовете с предложенията се представят всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа, с 
краен срок до 20.05.2021г. в “Минпроект” ЕАД на бул. “Кл. Охридски” № 14, ет.8, стая 801. 

Кандидат, който не представи някой от документите по т. 1.2 или представеният 
документ не е в изискуемата форма, не се допуска до участие в търга. 

 
2. Условия на търга 

2.1. Тръжната документация е безплатна и е осигурен пълен достъп до нея по електронен 
път в раздел „Актуално” на интернет адрес: www.minproekt.com. 
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2.2. Търгът ще бъде проведен на 26.05.2021г. от 10.00 часа в „Минпроект“ ЕАД на бул. 
“Кл. Охридски” № 14, зала - партер.  

 2.3. Депозитът за участие в търга е: 
 

  - 30 лв. (тридесет лева) - лек автомобил ВАЗ 21213 НИВА 1,7 с рег. № С 0863 ВР; 
  - 50 лв. (петдесет лева) - автомобил марка ОПЕЛ ВИВАРО с рег. № СА 1487 АТ; 
  - 50 лв. (петдесет лева) - автомобил марка ИВЕКО ДЕЙЛИ 35С12 с рег. № СА 1104 НН. 
 

2.4. Депозитът се внася на място в „Минпроект“ ЕАД: гр. София, бул. Климент 
Охридски 14, ет.7, стая 703 или по банковата сметка на „Минпроект“ ЕАД: IBAN: 
BG61UNCR76301000387205, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, пл. “Света Неделя” №7, гр. 
София 1000. 
 
3. Процедура по провеждане на търга 

3.1. За провеждане на търга изпълнителният директор назначава със заповед тръжна 
комисия. Търгът се провежда по отделно за всеки автомобил и при условие, че присъстват 
всички членове на Комисията. 

3.2. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове, 
проверява дали са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на подадените 
документи. Ценовите предложения се  подписват от членовете на комисията по търга и 
допуснатите кандидати се вписват в списъка на участниците, като се класират според 
размера на предложената цена. 

3.3. Кандидат, който не е представил изискуемите документи не се допуска до участие в 
търга.  

3.4. Търгът се смята за спечелен от участниците, предложили най–висока цена за 
автомобилите, което се обявява пред всички участници, и търгът се закрива. 

3.5. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава 
между тях с открито наддаване и започва от тази цена, като председателят на търга определя 
стъпката на наддаване в лева. 

3.6. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми и съобщават номера, 
под който са вписани в Списъка на участниците. Обявената от участника сума се приема за 
окончателна от комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.  

3.7. Преди третото обявяване на последната оферта, председателят на комисията отправя 
предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва 
със звуков сигнал.  

Председателят на комисията обявява участника, спечелил търга и предложената от него 
цена.  

3.8. В случай, че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях 
не обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива 
и внесените от тях депозити за участие в търга не се възстановяват. Не се връща и депозитът 
на участник, който е определен за спечелил търга, но отказва да заплати предложената от 
него цена. 

3.9.  Ако на търга се яви само по един кандидат за закупуването на автомобилите, той се 
отлага с два часа. Ако дотогава не се яви друг кандидат, единственият кандидат се обявява за 
спечелил търга, с предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната 
тръжна цена за автомобила. 

3.10. При липса на явили се кандидати, търгът се обявява за непроведен и се провежда на 
03.06.2021г. 

3.11. Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от 
тръжната комисия в 3 екземпляра. 

4. Сключване на договор 
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4.1. 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. На кандидата се издава фактура.  

4.2. След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и представяне на 
платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба по 
образец (Приложение № 4).  

4.3. При предаване на автомобилите на купувач/ите се съставя двустранен приемо - 
предавателен протокол. 

4.4. Депозитите се освобождават както следва:  
- на неспечелилите участници – в 7-дневен срок, от датата на приключване на търга;  
- на участника, предложил най-високата цена, спечелил търга и заплатил нейния размер – 

в срок до 3 (три) работни дни след заплащането й. 
5. Технически данни и състояние на автомобилите 

5.1. ЛЕК АВТОМОБИЛ  МАРКА “ВАЗ 21213“ с регистрационен номер С 0863 ВР 
Лекият автомобил е бял на цвят, номер на рамата: ХТА21213011555721, номер  на 

двигателя: 6544162. Дата на първа регистрация: 17.12.2001г. Двигателят е бензинов с обем 
1689 куб. см и мощност  76 к.с. Тегло 1210 кг. и максимална товароподемност на първа и 
втора ос по 1610 кг. 

Колата е в добро техническо състояние. Пробега от началото на експлоатацията е 117 480 
км. Платена застраховка „Гражданска отговорност“ до 05.01.2022г. Годишен технически 
преглед за 2021г. Застраховка „КАСКО” до 11.01.2022г. Има винетка за 2021г. 

5.2. ЛЕК АВТОМОБИЛ  МАРКА “ОПЕЛ ВИВАРО” с регистрационен номер СА 1487 АТ 
Лекият автомобил е сив на цвят, номер на рамата: WOLJ7BCB66V630521, номер  на 

двигателя: F9QU760C692923. Дата на първа регистрация: 29.03.2006г. Двигателят е дизел с 
обем 1870 куб. см и мощност  100 к.с. Тегло 1960 кг. и максимална товароподемност на 
първа и втора ос по 2960 кг. 

Колата е в добро техническо състояние. Пробега от началото на експлоатацията е 450 418 
км. Платена застраховка „Гражданска отговорност“ до 05.01.2022г. Годишен технически 
преглед за 2021г. Застраховка „КАСКО” до 11.01.2022г. Има винетка за 2021г. 

5.3. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ  МАРКА “ИВЕКО”, МОДЕЛ „ ДЕЙЛИ” 35 S 12  с 
регистрационен номер СА 1104 НН 

Товарният автомобил е бял на цвят, номер на рамата: ZCFC358100D315011, номер  на 
двигателя: 0347032. Дата на първа регистрация 24.08.2006 г. Двигателят е дизелов с обем 
2287 куб. см и мощност 115 к.с. Тегло 1980 кг. и максимална товароподемност на първа и 
втора ос по 3500 кг. 

Колата е в добро техническо състояние. Пробега от началото на експлоатацията е 69 300 
км. Платена застраховка „Гражданска отговорност“ до 28.02.2021 г. Годишен технически 
преглед за 2021г. 

6. Начална цена 
Началните продажни цени, определени от лицензиран оценител и утвърдени с Решение 

на Съвета на директорите №272/11.01.2021 г. са както следва:  
- за лек автомобил, марка „ВАЗ 21213”, рег. № С 0863 ВР – 2220 лв. (две хиляди 

двеста и двадесет лева), без ДДС; 
- за лек автомобил, марка „ОПЕЛ ВИВАРО”, рег. № СА 1487 АТ – 5220 лв. (пет 

хиляди двеста и двадесет лева), без ДДС; 
- за товарен автомобил марка „ИВЕКО”, модел “ДЕЙЛИ”, рег. № СА 1104 НН  – 

4530 лв. (четири хиляди петстотин и тридесет лева), без ДДС. 
 
 
 
 



“МИНПРОЕКТ” ЕАД, гр. София, бул. “Климент Охридски” № 14 
Търг с тайно наддаване за продажба на автомобили, собственост на “Минпроект” ЕАД 
 
 

 5 

7. Оглед 
 
Оглед на автомобилите може да се извършва от 10.05.2021г. до 18.05.2021г, от 13.00 до 16.00 
часа на паргинга на “Минпроект” ЕАД – гр. София, бул. “Кл. Охридски”, №14 с 
предварителна заявка на тел. 02/8172425   
 
Неразделна част от настоящите тръжни условия са: 

      1. Приложение № 1 – Препис – извлечение от Протокол на съвета на директорите 
№272/11.01.2021 г.  
      2. Приложение №2 - Заявление за участие в търга. Попълва се поотделно за всеки автомобил 
      3. Приложение № 3 – Ценово предложение. Попълва се поотделно за всеки автомобил; 
      3. Приложение № 4 – Протокол от оглед. Попълва се поотделно за всеки автомобил; 
      4. Приложение № 5 – Договор за покупко – продажба на автомобил. 
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                                                                                                                          Приложение № 1 
 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
от П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 272 

от 
заседание на Съвета на директорите 

на "Минпроект" ЕАД 
 

  
 

 
 Днес, 11 януари 2021 година, в офиса на дружеството в град София се проведе 
заседание на Съвета на директорите на "Минпроект" ЕАД, на което присъстваха всички 
членове: 
 

1. Любен Иванов Тотев - председател; 
2. Хубен Милков Хубенов – зам. председател 
3. Румен Георгиев Биков - изп. директор; 

 
 Председателят на Съвета на директорите г-н Тотев констатира, че заседанието е 
редовно свикано и необходимият кворум за вземане на решение е налице. Той предложи 
следния дневен ред на събранието: 
................................................................................................................................................................

.. 

2. Разглеждане състоянието на автопарка и необходимостта от неговото 

оптимизиране.   

................................................................................................................................................................

.. 

 
 

По т. 2 от дневния ред: Поради намаления обем на работа и отпаднала 
необходимост от ползване на всички автомобили, след обсъждане се взе следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 
 Възлага на изпълнителния директор да инициира процедура по продажба на 
автомобил ВАЗ 21213 НИВА 1,7  с рег. № С0863ВР, автомобил ОПЕЛ ВИВАРО с рег. № 
СА1487АТ, ИВЕКО ДЕЙЛИ 35С12 с рег. № СА1104НН. 

В изпълнение на горното решение изпълнителния директор следва да възложи на 
лицензиран независим оценител, изготвяне на оценка за справедлива пазарна стойност на 
описаните по-горе автомобили и организиране на тръжна процедура. 
 

 
 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:             /П/ 
                                        /инж. Румен Биков/ 
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                                                                                                              Приложение №2 
                         
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
 
 

от ……………………………………………………………………………....................................  
(трите имена на лицето) 

лична карта № .................................., издадена от .................................... на ........................... г., 
ЕГН .................................., живущ/а в гр. ............................, ул. ………………………………... 
№ ....., ж.к. ........................................................., бл. .........., вх. ....., ап. ……....., представител на 
..............................................................................................................................................................  

(наименование на търговеца за юридическите лица). 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  

След като се запознах с документацията за участие в търг с тайно наддаване за продажба на 3 

броя автомобили собственост на „Минпроект“ ЕАД и началната им тръжна цена,  

ЗАЯВЯВАМ СЛЕДНОТО:  

1. Приемам условията, посочени в тръжната документация и желая да участвам в търга за: 

-  автомобил марка ..……………. модел ……………… с регистрационен номер 

……………….. и начална тръжна цена………………….лв, без ДДС; 

2. Приемам всички клаузи в договора за покупко–продажба (Приложение № 5 от тръжната 

документация) и при спечелване на търга от мен ще сключа договора по надлежния ред.  

Информиран съм, относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 2 от Закона за защита на 

личните данни.  

Приложения: Документите, посочени в раздел ІІ, т.1.2  от тръжната документация.  

 

 

Дата: …………..…                   Подпис:…………….. 
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Приложение №3 
 
 

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 

от ……………………………………………………………………………......................................  
(трите имена на лицето) 

представител на  …………................................................................................................................ 
 

Предлаганата от мен цена за  автомобил; марка: ……………...........................; модел: 
…………………; регистрационен номер: ………………....; рама: №  ………………; 
двигател: ………………….........  

 
е съответно …………………………………………………………………..лв., без ДДС. 
 
 
 
 
 
                                                                    Подпис/печат:…………………… 
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 Приложение №4 

 
 

 ПРОТОКОЛ  
ОТ ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД 

 
 
 
 

Долуподписаният ……………………………………………………………………………………. 

Декларирам, че на ………………………2021 г. в …………..часа извърших подробен оглед на 

………………………………………………………………………………………………………… 

Запознат съм с всички особености, които биха повлияли на предложената от мен цена. 

 

 

 

Декларатор:…………………… 
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                                  Приложение № 5 
 

 
 

Д О Г О В О Р 
 

за покупко-продажба на моторно превозно средство 
 
 
 

Днес, ……….. год. в град София между подписаните: 
 
„МИНПРОЕКТ” ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на 

управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София, п. код 1756, 
р-н Студентски, бул. „Климент Охридски” 14, e-mail: office@minproekt.com, ЕИК 
831616457, представлявано от инж. Румен Георгиев Биков - Изпълнителен директор,  
наричан по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и  

 
.........………………………, притежаващ лична карта №………, издадена на 

………………год. от МВР – ……………, ЕГН – ………….., наричан по – долу  КУПУВАЧ, 
от друга страна 

 
се сключи настоящия договор за покупко-продажба на следното моторно превозно 

средство/МПС/: ................ автомобил; марка: ……………; модел: …………………; 
регистрационен номер: ………………; рама: №  ………………; двигател: …………………. 
при следните условия: 

 
 
1. ПРОДАВАЧЪТ, продава на КУПУВАЧА собствения си лек автомобил, описан по-горе 

в състояние, в каквото се намира в момента на подписване на договора, заедно с всички 
принадлежности, числящи се към него, за сумата от ......................................... лева, с ДДС, 
която сума ПРОДАВАЧЪТ заяви, че е получил напълно  от КУПУВАЧА преди сключване на 
настоящия договор. 

Моторното превозно средство е в движение. 
 
2. КУПУВАЧЪТ заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за 

посочената цена, която е изплатил напълно и в брой на ПРОДАВАЧА. 
 
3. Разноските по прехвърлянето на правото на собственост върху моторното превозно 

средство са за сметка на КУПУВАЧА. 
 
Договорът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 
 

При сключване на настоящия договор бяха представени следните документи:  
1. Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство, част I и част II;  
2. Квитанция за внесена държавна такса за прехвърлянето;  
3. Удостоверение за застрахователна оценка; 

 4. Декларация по чл.264, ал.2 ДОПК за продавача;  
 5. Решение на СД на “Минпроект” ЕАД; 
 6. Квитанция за платен местен данък; 
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7. Копие на застрахователна полица „Гражданска отговорност“. 
 
 
 
 
 
ПРОДАВАЧ: ………………                    КУПУВАЧ:………………… 

       инж. Румен Биков       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


