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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Агенция за социално подпомагане 

 

 

УТВЪРДИЛ:       

6.12.2022 г.

X  

ГАЛЯ ВРАЧАНОВА-ЗЛАТЕВА

ДИРЕКТОР РДСП - ГАБРОВО

Signed by: Galya Petrova Vrachanova-Zlateva  

Т Р Ъ Ж Е Н   П Р О Т О К О Л 

Днес, 06.12.2022г., от 10:00 часа в сградата на РДСП – Габрово, гр.Габрово, 

пл. Възраждане №3, ет.1, стая №3, Комисия, назначена със Заповед № 07-РД01-

0014/16.11.2022г. на директора на РДСП – Габрово, в състав: 

Председател:  

Вилимира Петрова – Гл. Счетоводител; 

Членове: 

1. Стоянка Нотева – Главен експерт ЗД; 

2. Ирина Бенева – Главен експерт СП; 
 

се събра във връзка с процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на бракувана движима вещ – частна държавна собсвеност: лек 

автомобил „Опел“, модел „Фронтера“, шаси № SED5KMWWL4WV617883, 

собственост на Агенция за социално подпомагане, ползван за нуждите на РДСП - 

Габрово, със следните технически параметри: 

година на производство 1999г., кубатура на двигателя: 2495 куб.см., 5 врати, цвят 

черен, с изминат пробег 306 086км., дизелов двигател, въведен в експлоатация на 

08.03.1999г., собственост на Агенция за социално подпомагане, ползван за 

нуждите на РДСП – Габрово. 

 В обявения начален час за провеждане на търга, Председателят на комисията, след 

като се увери, че всички членове на Комисията присъстват, откри търга. На 

заседанието присъстваха Ганчо Георгиев Димитров – участник в търга. 

Председателя отвори урната и обяви, че в срока за подаване на заявлвния 

за участие в търга е постъпило 1/един/ брой заявление в запечатан плик с тръжна 

документация с ненарушена цялост описани в Тръжен лист, както следва: 

 

Вх. 

№ 

ДАТА ЧАС УЧАСТНИК В ТЪРГА 

1. 28.11.2022г. 15:10 Ганчо Георгиев Димитров 
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Подадените от единствения участник в търга документи бяха разгледани като 

Комисията  

К О Н С Т А Т И Р А: 

1. Оферта с вх.№ 07-94Г-00-1315/28.11.2022г. с тръжен №1 е подадена от 

Ганчо Георгиев Димитров в качеството на физическо лице и вписан на 

28.11.2022г. в 15:10ч. във входящия регистър на РДСП – Габрово. 

Председателят на комисията провери редовността на документите, съдържащи 

се в плика, самоличността на кандидата подал зявление и установи, че са спазени 

изискванията за участие в търга съгласно тръжната документация. 

 Към заявлението са приложени: декларация за извършен оглед / по образец/, 

платежен документ за внесен депозит, ценово предложение / в отделен 

непрозрачен, запечатан плик/, копие на документ за самоличност. 

Председателя пристъпи към отваряне на плика, съдържащ ценовото 

предложение на кандидата и констатира, че то е изготвено по образец 

/Приложение 3/ от тръжната документация. Предложената от кандидата цена е в 

размер на 1030,00лв./Хиляда и тридесет лева/ и е по – висока от обявената 

първоначална тръжна цена. 

Като взе предвид гореизложеното, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

1. На основание чл.10, ал.1 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на 

движими вещи – частна държавна собственост КЛАСИРА участника в 

търга, както следва: Ганчо Георгиев Димитров, Оферта с вх.№07-

94Г-00-1315., с тръжен №1 

На основание чл.10, ал.2 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими 

вещи – частна държавна собственост ОБЯВЯВА ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА за продажба 

на движима вещ – частна държавна собсвеност: лек автомобил, марка „Опел“, модел 

„Фронтера, № на рама SED5KMWWL4WV617883, година на производство 1999г., 

кубатура на двигателя: 2495 куб.см., 5 врати, цвят черен, с изминат пробег 306 

086км., дизелов двигател, въведен в експлоатация на 08.03.1999г., собственост на 

Агенция за социално подпомагане, ползван за нуждите на РДСП – Габрово, открит със 

Заповед 07-РД01-0014/.16.11.2022г. на директора на РДСП – Габрово с предложена 

цена в размер на 1030,00лв./Хиляда и тридесет лева/ 

 Спечелилият търга участник следва да заплати предложената цена в срок до 

3/три/ работни дни от датата на обявяване на резултатите по банкова сметка на 

Агенция за социално подпомагане: 

 

IBAN BG38 BNBG 9661 3100 1342 01 

 BIC код: BNBGBGSD 

 Банка: БНБ 

mailto:gabrovo-rdsp@asp.government.bg


РДСП Габрово, п.к. 5303, пл. „Възраждане” №3 ет.1, тел./факс 066 808 849 
gabrovo-rdsp@asp.government.bg 

 

 

 

Договорът за покупко-продажба на движимата вещ – частна държавна 

собственост ще бъде сключен след заплащане на продажната цена. Всички разходи 

по прехвърляне на собствеността на автомобила са за сметка на купувача. 

Настоящия протокол се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра. 

 

ТРЪЖНА КОМИСИЯ: 

 

Председател:  

6.12.2022 г.

X  

ВИЛИМИРА ПЕТРОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Signed by: VILIMIRA VESELINOVA PETROVA  

 

Членове: 

1. 

 

6.12.2022 г.

X Стоянка Нотева 

СТОЯНКА НОТЕВА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЗД

Signed by: Stoyanka Ilieva Noteva  

          2.     

          

6.12.2022 г.

X  

ИРИНА БЕНЕВА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СП

Signed by: Ирина Христова Бенева  
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