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О Б Я В А 

  Агенция за социално подпомагане чрез Директора на дирекция за социално 

подпомагане – Септември, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, бул. 

„България“ № 70,  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 14.11.1997 г. 

за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг с тайно 

наддаване за продажба на движима вещ-частна държавна собственост, 

бракуван и свален от регистрация лек автомобил марка „Ксиали“, модел 

„ТЖ7101“, ползван за нуждите на ДСП Септември, собственост на Агенция за 

социално подпомагане с начална тръжна цена: 278 лева.   

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 ще се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 

15.03.2023 г. до 17:30 часа на 21.03.2023 г. включително, в дирекция за „Социално 

подпомагане“ – Септември със седалище и адрес: гр. Септември, бул. „България“ № 

70, ет. 1, стая № 3. 

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

началната тръжна цена по следната банкова сметка на АСП: 

 BG29 BNBG 9661 3300 1342 01, BIC BNBGBGSD, в банка БНБ.  

Оглед на движимата вещ – частна държавна собственост, бракуван и свален от 

регистрация лек автомобил, може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 часа 

на 15.03.2023 г  до  17:30 часа на 21.03.2023 г. включително в гр. Септември, бул. 

„България“ № 70, в присъствието на г- жа Петрунка Йовчева – ст. счетоводител ДСП 

Септември, след предварително съгласуване, телефон :0882825726                                                        
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Заинтересованите лица  следва да представят в 7 - дневен срок от откриване 

на тръжната процедура, всеки работен ден от 9:00 ч. на 15.03.2023 г до 17:30 ч. на 

21.03.2023 г. включително предложение за участие в тръжната процедура, 

съдържащо заявление за участие в търга с тайно наддаване за движима вещ, ценово 

предложение в малък непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена", документ за 

внесен депозит, както и декларация за извършен предварително оглед на движимата 

вещ - частна държавна собственост, бракуван и свален от регистрация лек автомобил. 

Предложенията за участие в търга се подават от участника или нотариално 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или куриер, запечатани в непрозрачен плик всеки работен ден от 

9:00 ч. на 15.03.2023 г   до 17:30 ч. на 21.03.2023 г. включително в деловодството на 

ДСП Септември, находящо се на адрес: гр. Септември, бул. „България“ № 70, ет. 1, 

стая № 3.  Краен срок за подаване на предложенията  до 17:30 ч. на 21.03.2023 г.  

Търгът ще се проведе на 22.03.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на дирекция за 

„Социално подпомагане“ – Септември на адрес: гр. Септември, бул. „България“ № 70, 

ет. 2, стая № 1. 

За повече информация: 0882825726 
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