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ЗАПОВЕД  

6.3.2023 г.
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Signed by: ANNA PAVLOVA MALINOVA  

 

 

На основание чл.26, ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията за 

социално подпомагане, във връзка с чл.б1 и чл. 64 от Закона за държавната 

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

собственост, чл. 1 ал. 1 и ал. 2, чл.4 ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6 и чл. 15 от Наредба 

№ 7/14.11.1997 г. на Министерство на финансите за продажбата движими вещи 

—частна държавна собственост, чл.69, ал.1 от Вътрешните правила за условията 

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

служебните МПС в АСП, Заповед № 1302- РД01-0476/17.10.2022 г. на директора 

на ДСП Велинград,  Протокол от 21.12.2022 г. във връзка с Писмо № 30-

107419/20.12.2022 г. на ИД на АСП за определяне на първоначална тръжна цена, 

Заповед № 1302-РД01-0033/20.01.2023 г. на Директора на ДСП Велинград ,  

Заповед № 1302-РД01-0006/06.01.2023 г., изменена със Заповед № 1302-РД01-

0116/02.03.2023 г. на Директора на ДСП Велинград, Писмо № 30-

17246/06.03.2023 г. на ИД на АСП,  Протокол № 30-17400/06.03.2023 г. и 

съгласно Пълномощно № РД05-0365/07.12.2022 г. на ИД на АСП 

           НАРЕЖДАМ: 

1. ДСП Велинград открива втора тръжна процедура, считано от 28.03.2023 г. 

за продажба на движима вещ- частна държавна собственост, бракуван и 

свален от регистрация лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, ползван 

за нуждите на ДСП Велинград, собственост на Агенция за социално 

подпомагане в условията на търг с тайно наддаване, определени с тази 

заповед. 



2. Определям Комисия в състав, както следва: 

Председател: Катерина Лазарова Карабожикова –Георгиева- юрисконсулт ОЗД   

Членове: Мария Борисова Ващенко- старши счетоводител ДСП Велинград 

Анна Авдева – главен социален работник ОСЗ 

Альоша Юлианов Раджов - изпълнител-шофьор  

Резервни членове: 

Екатерина Христова Хрисчева- началник отдел СЗ 

Сашка Стоянова Жекова-началник отдел ЗД 

Комисията да организира и проведе продажба чрез търг с тайно наддаване на 

движима вещ - частна държавна собственост, бракуван и свален от регистрация 

лек автомобил, по силата на посочените по-горе правни норми. 

3.Описание и начална цена на движима вещ- частна държавна собственост, 

бракуван и свален от регистрация лек автомобил : 

- Марка: „Опел”  

- Модел: „Корса“  

- Рама: WOLOXCF6846071448,  

- Двигател: № Z10XEP19CR6909 

- работен обем: 998см3 

- мощност на двигателя: 44 kw 

- тип гориво: бензин 

- брой места: 4+1 

- цвят: бял 

- година на въвеждане: 16.02.2004 г. 

Техническо състояние:  констатирано е физическо износване и повреда в 

двигателя, автомобилът не е в движение от 8 месеца, бракуван  и е свален от 

регистрация; 

Начална тръжна цена: 1115,94 лв.  

Участниците в търга не могат да предлагат цена по-ниска от определената 

начална тръжна цена. 

4.Място време и начин на огледа. 

Всеки участник в търга задължително да извърши оглед на движимата вещ - частна 

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

търга. Местоположението на вещта е: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 16, на 



паркинг пред сградата на ДСП Велинград.  Оглед на същата може да бъде извършен  

всеки работен ден от 9:00 часа на 28.03.2023 г  до  17:30 часа на 03.04.2023 г. 

включително  в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 16,  в присъствието на г- жа 

Мария Ващенко – ст. счетоводител на  ДСП Велинград, след предварително 

съгласуване,телефон:0882825718                                                                                                              

e-mail:mvashtenko@asp.government.bg 

 

5. Свободен достъп до тръжната документация за участие в търга се предоставя по 

електронен път чрез интернет страницата на Агенция за социално подпомагане— 

секция  „Търгове“ https://asp.government. bg/bg/targove. 

 

6. Заинтересованите лица  следва да представят в 7 - дневен срок от откриване на 

тръжната процедура, всеки работен ден от 9:00 часа на 28.03.2023 г. до 17:30 часа 

на 03.04.2023 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 голям непрозрачен плик с 

надпис „Предложение за участие в търг с тайно наддаване на движима вещ—частна 

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

„Опел”, модел „Корса“,  ползван за нуждите на ДСП Велинград, собственост на 

Агенция за социално подпомагане”, всеки работен ден  от 9:00 часа на 28.03.2023 

г. до 17:30 часа на 03.04.2023 г. включително,  в деловодството на ДСП Велинград, 

находящо се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 16, ет. 3, стая № 5.  

Краен срок за подаване на предложенията  до 17:30 ч. на 03.04.2023 г. 

 

  

7. Търгът ще се проведе на 04.04.2023 г. от 10:00ч. в сградата дирекция за „Социално 

подпомагане“ – Велинград на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 16, ет. 3, 

стая № 5. 

 

8. За участие в търга кандидатите заплащат депозит, размерът на който е 

регламентиран в чл.9 ал.2 на Наредба № 7/14.11.1997 г. на Министерство на 

финансите за продажбата на движими вещи — частна държавна собственост -10 % 

от първоначалната тръжна цена на  движимата вещ — частна държавна собственост, 

бракуван и свален от регистрация лек автомобил по следната банкова сметка на 

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



За внесения депозит не се дължи лихва. 

  

9. Настоящата заповед да бъде обявена на информационното табло в Център за 

административно обслужване в административната сграда на ДСП Велинград на 

адрес: град Велинград, ул. „ Хан Аспарух“№16, ет. 1 /партер/. Предстоящият търг 

да бъде обявен с обявление най-малко в един ежедневник и на интернет страницата 

на Агенция за социално подпомагане - секция „Търгове" 

https://a;p.government.bg/bg/targove , не по-късно от една седмица преди срока, 

определен за откриване на тръжна процедура и за подаване на заявки за участие в 

търга. 

10. На основание чл. 10, ал.1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. на Министерство на 

финансите за продажбата на движими вещи частна държавна собственост, 

предложения с оферти се приемат в 7-дневен срок от откриване на тръжната 

процедура, всеки работен ден  от 9:00 часа на 28.03.2023 г. до 17:30 часа на 

03.04.2023 г. включително, след изтичането на който комисията да отвори урната и 

класира офертите в тръжен лист. Въз основа на класирането по тръжния лист, 

комисията да обяви за спечелил търга за движима вещ—частна държавна 

собственост, бракуван и свален от регистрация лек автомобил, участника 

предложил най-висока цена. На основание чл. 10, ал. З от Наредбата, когато двама 

и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия да определи 

крайния купувач чрез жребий. Комисията да състави тръжен протокол в З 

екземпляра — за комисията, за спечелилия търга и за касата на АСП. Резултатите 

от търга да се обявят на 05.04.2023 г. на информационното табло в Център за 

административно обслужване в административната сграда на ДСП Велинград на 

адрес: град Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 16, ет. 1 / партер/ и на интернет 

страницата на Агенция за социално подпомагане секция „Търгове” 

https://asp.government.bg/bg/targove. 

 

11. Участникът спечелил търга,  да внесе достигнатата на търга цена, от която да се 

приспадне внесения депозит, в срок до  З(три) работни дни от датата на обявяването 

на резултатите от търга. Заплащането на продажната цена за веща, да се извърши 

по банков път на следната банкова сметка на АСП: BG38 BNBG 9661 3100 1342 

01, BNBGBGSD, в банка БНБ. 

Ако плащането не се извърши в посочения срок, депозита на спечелилия търга 

да се задържи и се предложи на следващия по ред кандидат да заплати 

предложената от него цена, в срок от З (три) работни дни. Ако и втория участник не 

извърши плащането в определения срок, тръжната комисия да отбележи в тръжния 

протокол, че същата не е продадена. 

https://asp.government.bg/bg/targove


12. След заплащане на продажната цена да бъде сключен писмен договор за

покупко-продажба на движимата вещ-частна държавна собственост, бракуван и

свален от регистрация лек автомобил, с нотариална заверка на подписите и веща

следва да бъде вдигната от купувача най-късно в  5 /пет/ дневен срок от датата на

плащането и подписването на договора. Всички разходи по прехвърляне на

собствеността на същата, са за сметка на купувача.  След този срок купувача дължи

магазинаж 0,5 % от достигнатата продажна цена за всеки ден след изтичане на

срока за предаването й. 

13. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници да се

ИЗВЪРШИ по нареждане на председателя на тръжната комисия в срок до 10 (десет)

работни дни след подписване на тръжния протокол. 

14. Когато няма входирано заявление за участие или входираните заявления не

отговарят на условията на търга, търгът за движимата вещ-частна държавна

собственост, бракуван и свален от регистрация лек автомобил, не се провежда. В

този случай вещта може да се продаде на първия по време кандидат - купувач при

условията на разпоредбите на чл. 16  от Наредба № 7/14.11.1997 г. на Министерство

на финансите за продажбата на движими вещи —частна държавна собственост. 

   С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация за участие в търга.        

   Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел

“Социална закрила“ Екатерина Христова Хрисчева. 

    Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица и

членовете на тръжната комисия.  

6.3.2023 г.

X
Дияна Кехайова

директор

Signed by: DIYANA ILIEVA KEHAYOVA

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

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

mailto:dsp-Velingrad@asp.government.bg


 


