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О Б Я В Л Е Н И Е 

 

„Информационно обслужване“ АД на основание чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане 
на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс, и 
за сключване на договори за наем с работници и служители на „Информационно обслужване“ АД 
обявява търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил, собственост на дружеството при 
следните условия: 

 

Описание на автомобила: лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Берлинго“, с ДК номер 
СА2667МН. 

 

1. Начална тръжна цена: 2 700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева) с ДДС. 

2. Стъпка на наддаване: 50,00 лв. (петдесет лева) с ДДС. 

3. Спечелилият търга участник заплаща сумата, с която е спечелил търга, до края на деня 
на провеждане на търга. 

4. Вид на тръжната процедурата: търг с явно наддаване. 

5. Дата, час и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 14.01.2022 г. от 
10:00 часа в ЦУ „Информационно обслужване“ АД, на адрес: гр. София, ул. „Панайот 
Волов“ №2.  

6. Тръжната документация може да бъде получена до 16:00 часа на 13.01.2022 г. в 
сградата на „Информационно обслужване“ АД на адрес: гр. София, ул. „Панайот 
Волов“ № 2, деловодство партер или да бъде изтеглена от интернет страницата на 
„Информационно обслужване“ АД: www.is-bg.net. 

7. Оглед на автомобила може да бъде извършван от 30.12.2021 г. до 13.01.2022 г.  на 
адрес: гр. София, ул. „Л. Станчев“ №11 след предварителна заявка на тел. 0878839180 
– Ивайло Първанов. 

8. Заявленията за участие в търга може да се подават до 17:00 часа на 13.01.2022 г. на 
адрес гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, деловодство партер. 

9. В търга могат да участват физически и юридически лица. С обявения за спечелил 
участник се сключва договор за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на 
подписите, като всички разходи по прехвърляне на собствеността, включително 
разходите за нотариалната заверка, са за сметка на купувача. 

10. В случай че на търга не се яви нито един от подалите заявления кандидати, търгът ще 
бъде обявен за непроведен и ще бъде проведен повторно на 21.01.2022 г. от 10:00 
часа в ЦУ „Информационно обслужване“ АД, на адрес: гр. София, ул. „Панайот Волов“ 
№2. 

 

 

http://www.is-bg.net/

