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Агенция за социално подпомагане 
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22.2.2023 г.

X
Дияна Кехайова

Директор ДСП Велинград

Signed by: DIYANA ILIEVA KEHAYOVA

Протокол 

   Днес, 22.02.2023 г. в 10:00 часа във връзка със Заповед № 1302- РД01-

0033/20.01.2023 г. на Директора на ДСП Велинград, комисия в състав: 

Председател: 

Катерина Карабожикова - Георгиева- юрисконсулт

Членове: 

1. Мария Борисова Ващенко- старши счетоводител 

2. Павлина Димитрова Масларова- Началник ОИОХУСУ 

3. Альоша Юлиянов Раджов – шофьор изпълнител 

   Като взе предвид, че на 01.02.2023 г. цялата документацията във връзка със

открита в ДСП Велинград тръжна процедура за продажба на движима вещ- частна

държавна собственост, бракуван и свален от регистрация лек автомобил, собственост

на АСП в периода от 15.02.2023 г. до 21.02.2023 г. включително, е публикувана на

интернет страницата на АСП — секция „Търгове”

https://asp.government.bg/bg/targove. В същия ден е публикувана Обява за

провеждане на търга в един национален ежедневник - вестник „Труд“. На 01.02.2023 

г. Обявата заедно със Заповед № 1302- РД01-0033/20.01.2023 г. на Директора на

ДСП Велинград за откриване на тръжната процедура е поставена на видно място на

информационното табло в Център за административно обслужване на ДСП Велинград.

Спазени са изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от  14 ноември 1997 

г. за  продажба на движими вещи - частна държавна собственост, във връзка с 



извършените обявления с оглед определената начална дата от 09:30 часа на 

15.02.2023 г. за откриване на тръжната процедура в ДСП Велинград.  

   Съгласно определения в Заповед № 1302- РД01-0033/20.01.2023 г. на Директора 

на ДСП Велинград период от 09:30 часа на 15.02.2023 г. до 17:30 часа на 21.02.2023 

г. за приемане на предложения за участие в откритата в ДСП Велинград тръжна 

процедура настоящата комисия счита, че на 21.02.2023 г. в 17:30 часа е изтекъл 

законовия срок за подаване и приемане на оферти съгласно разпоредбите на  чл. 10, 

ал. 1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за  продажба на движими вещи - частна 

държавна собственост /Наредбата/ . В посочения срок не е постъпило нито едно 

предложение за участие в откритата тръжната  процедура. 

С оглед на гореизложеното определения със Заповед № 1302- РД01-

0033/20.01.2023 г. на Директора на ДСП Велинград  търг при настоящите първоначално 

определени тръжни цени и определени срокове за участие в него следва да бъде 

прекратен . 

На основание чл. 15 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. на МФ за продажба на вещи 

— частна държавна собственост, комисията определена със Заповед № 1302- РД01-

0033/20.01.2023 г. на Директора на ДСП Велинград предлага да се  прекрати  и коригира 

началната цена на движимата вещ, бракуван и свален от регистрация лек автомобил, 

ползван от ДСП Велинград, собственост на АСП, предмет на търга с 20 % , както и 

сроковете за участие, посочени в тръжната документация.  

Съгласно разпоредбата на  чл. 69, ал. 6 от Вътрешните правила за условията и реда 

за придобиване, предоставяне, зачисляване, отчитане, ползване и поддържане на 

служебните моторни превозни средства в Агенция за социално подпомагане настоящата 

комисия предлага проект на доклад за резултата от тръжната процедура, който да се 

изпрати на ИД на АСП за разпореждане на последващи действия. 

Комисия: 

Председател: 

22.2.2023 г.

X Катерина Карабожикова-Г...

Катерина Карабожикова-Георгиева

юрисконсулт

Signed by: Катерина Лазарова Карабожикова-Георгиева



Членове: 

1. 

22.2.2023 г.

X
Мария Ващенко

ст. счетоводител

Подписано от: Maria Borisova Vashtenko

2. 

22.2.2023 г.

X Павлина Масларова

Павлина Масларова

Началник ОИОХУСУ

Signed by: Павлина Димитрова Масларова

3. 

X
Альоша Раджов

изпълнител- шофьор



ДСП Велинград, Велинград 4600, бул. ”Хан Аспарух” 16, тел.0359/5-21-09, 5-10-64, 

e–mail: dsp-Velingrad@asp.government.bg 
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