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Агенция за социално подпомагане 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:       

Дата:     

X
ГАЛЯ ВРАЧАНОВА-ЗЛАТЕВА

ДИРЕКТОР РДСП ГАБРОВО

 

О Б Я В А 

 Агенция за социално подпомагане чрез Директора на Регионална дирекция за 

социално подпомагане – Габрово, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, 

пл. Възраждане №3, ет.1 на основание чл.61, чл.64 от Закона за държавната 

собственост, чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост във връзка с  чл.1, ал.1 и ал.2, чл.3, чл.4, ал.1, чл.5, ал.1 от Наредба №7 

от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, 

обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракуван и свален от 

регистрация лек автомобил марка „Опел“, модел „Фронтера“ с начална 

тръжна цена: 1020,00лв.  

Тръжната документация за участие в търга се предоставя безплатно и е 

достъпна за участниците на интернет страницата на Агенцията за социално 

подпомагане – секция „Търгове “ http://asp.government.bg/bg.targove. 

Офертите за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00ч. до 17:30ч. 

от 28.11.2022г. до 05.12.2022г. вкл. в Регионална дирекция за социално подпомагане 

– Габрово на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане №3, ет.1, ст.2. 

За участие в търга кандидатите заплащат депозит в размер на 10% от 

началната тръжна цена. 

Оглед на движимата вещ – частна държавна собственост, може да бъде 

извършен всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. в срок до 05.12.2022г. в гр. 

Габрово, ул. „Търновско шосе“ №22, паркинг на сервиз „РЕД АУТО. Търгът ще се 

проведе на 06.12.2022г. от 10:00ч. в сградата на Регионална дирекция за социално 

подпомагане – Габрово на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане №3, ет.1, ст.3. 

За повече информация: 066 808849 
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ТРЪЖНА КОМИСИЯ: 

Председател:  

16.11.2022 г.

X  

ВИЛИМИРА ПЕТРОВА

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Signed by: VILIMIRA VESELINOVA PETROVA  

Членове: 

17.11.2022 г.

X Стоянка Нотева

СТОЯНКА НОТЕВА

ГЛ. ЕКСПЕРТ ЗД

Signed by: Stoyanka Ilieva Noteva  

17.11.2022 г.

X  

ИРИНА БЕНЕВА

ГЛ. ЕКСПЕРТ СП

Signed by: Ирина Христова Бенева  
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