
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Агенция за социално подпомагане  

 

                                                                                                  УТВЪРДИЛ: 

                                                                                                 

20.2.2023 г.

X  

Донимира Манчева 

Директор ДСП Трън 

Signed by: DONIMIRA RANGELOVA MANCHEVA             
                                                                                                                   

                                                                                                                

                                                  Т Р Ъ Ж Е Н  П Р О Т О К О Л  

      Днес 20.02.2023г. в 09:00 ч. в сградата на ДСП –Трън ,гр. Трън , пл. Владо  Тричков 

№5 ,ет.2 в сградата на Банка ДСК Трън , се събра комисия, назначена със Заповед  

№ 1403-РД01-0014/07.02.2023 на директора на ДСП –Трън в състав: 

        Председател: 

        Христина Николова Христова – Старши счетоводител  в ДСП Трън 

        Членове: 

        Десислава Георгиева Милтенова – НОИОХУСУСЗ в ДСП –Трън  

        Димитрина Николова Рангелова  -Гл. специалист ИО в ДСП –Трън  

Комисията е назначена да проведе търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – 

частна държавна собственост: бракуван лек автомобил марка „КСИАЛИ“ , модел 

„ТЖ7101“, де регистриран с бивш рег.№ С 3662 НС , № на рама № LFPX1APA535A32419, и 

двигател № Е3057516, 5 врати, цвят бял, с изминат пробег  98 330км., бензинов двигател, въведен в 

експлоатация 31.10.2003г., собственост на Агенция социално подпомагане. 

        В обявения начален час за провеждане на търга, Председателя на комисията, след като се увери, 

че всички членове на Комисията присъстват, откри търга. 

       Комисията констатира, след справка във входящия дневник на подадените оферти за участие в 

търга, че в обявения срок , съгласно Заповед № 1403- РД01-0014/07.02.2023г. на директора на ДСП –

Трън – до 17.02.2023г. , няма постъпили заявления за участие в търга в деловодството на Дирекция 

„Социално подпомагате „ –Трън. 
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Като взе предвид горната констатация и на основание Раздел II. Т.6,18 от Тръжната документация  

комисията единодушно прие следното: 

 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. ОБЯВЯВА  ЗА НЕПРОВЕДЕН настоящият търг с тайно наддаване за продажба 

на  движима вещ – частна държавна собственост: бракуван лек автомобил 

Марка „КСИАЛИ“ модел“ ТЖ“ де регистриран с бивш рег.№ С 3662 НС , № на 

рама № LFPX1APA535A32419, и двигател № Е3057516, 5 врати, цвят бял, с изминат 

пробег   

        98 330км., бензинов двигател, въведен в експлоатация 31.10.2003г., собственост на 

Агенция социално подпомагане , открит със Заповед № 1403-РД01-0014/07.02.2023г. на 

директора на ДСП –Трън , т. к в обявения срок за подаване на заявления за участие – до 

17.02.2023 г. в деловодството на Дирекция“ Социално подпомагане „ Трън  не са постъпили 

такива. 

 

       Настоящия протокол е приключен на 20.02.2023 г. в   09:30 часа. 

 

                          С извършване на горепосочените действия, Комисията приключи своята работа и 

заседанието бе закрито. 
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КОМИСИЯ: 

Председател:  

20.2.2023 г.

X
Христина Николова 

Старши счетоводител

Signed by: HRISTINA NIKOLOVA HRISTOVA

          Членове: 

         

20.2.2023 г.

X
Десислава Милтенова 

НОИОХУСУСЗ

Signed by: Десислава Георгиева Милтенова-Григорова

           

20.2.2023 г.

X
Димитрина Рангелова 

Главен специалист ИО

Signed by: DIMITRINA NIKOLOVA RANGELOVA
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