
ОБЯВЛЕНИЕ 
  
„Югоизточно държавно предприятие” /ЮИДП/ ДП, гр. Сливен, ТП „Държавно ловно стопанство  
Ропотамо” /ТП „ДЛС Ропотамо”/, на основание Заповед № РД49-54/17.02.2021г. и Заповед № РД49-
55/19.02.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите, обявява търг с явно наддаване по реда 
на глава V от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост за продажба на недвижим 
имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП, гр. Сливен, ТП „ДЛС 
Ропотамо”: Поземлен имот с идентификатор 58356.506.523 по КККР на гр. Приморско, общ. 
Приморско, обл. Бургас, с площ 725 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и 
начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, с адрес гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Черно 
море“, ведно с построените в имота сгради: Сграда с идентификатор 58356.506.523.1, със застроена 
площ 109 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: курортна, туристическа сграда;Сграда с 
идентификатор 58356.506.523.2, със застроена площ 41 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: 
курортна, туристическа сграда.  
Начална тръжна цена на недвижимия имот в размер на 139 200,00 (сто тридесет и девет хиляди и 
двеста) лева без ДДС. Стъпка за наддаване в размер на 6 960,00 (шест хиляди деветстотин и 
шестдесет)лева без ДДС.Цена за закупуване на тръжната документация в размер на 60 лв. /шестдесет 
лева/, невъзстановима, вносима по банкова сметка ЦУ на ЮИДП, гр. Сливен с 
IBAN: BG 47 RZBB 9155 1001 3344 94 , BIC: RZBBBGSF, при банка „РАЙФАЙЗЕНБАНК“ 
АД.Документацията може да се получи от деловодството на ЦУ на ЮИДП,  гр. Сливен, ул. „Орешак“ 
№15а,всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, 
след представяне на документ за закупуването й.Депозитът за участие в търга в размер на: 13 
920,00(тринадесет хиляди деветстотин и двадесет)лева,вносим по банковата сметка на ЦУна ЮИДП, 
гр. Сливен посочена по-горе,в срок до 17:00 часа до деня, предхождащ провеждането на търга. 
Заявление за участие в търга се депозира в деловодството ЦУ на ЮИДП, гр. Сливен, с адрес: гр. 
Сливен, ул. „Орешак“ №15а,всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ 
провеждането на търга, като се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено 
пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Оглед на обекта по 
местонахождение на имота може да се извършва всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа в срок 
до деня, предхождащ провеждането на търгa, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация, в присъствието на представител на ТП „ДЛС Ропотамо“.До участие в търга се допускат 
както физически, така и юридически лица, които: не са лишени от правото да упражняват търговска 
дейност; не са обявени в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност;не се 
намират  в производство по ликвидация;нямат парични задължения към държавата,установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителните фондове, освен ако 
компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;нямат изискуеми 
парични задължения към ЮИДП – централно управление и териториалните му поделения;не са 
свързани лица с директорите или със служители на ръководна длъжност на ЮИДП, гр. Сливен и на ТП 
„ДЛС Ропотамо” по смисъла на §1, т.15 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество; извършили са оглед на имота и са съгласни с 
условията на тръжната документация. Свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на Закона за 
публично предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни участници в една и съща тръжна 
процедура.Участниците в търга или техни упълномощени представители присъстват в деня и 
часа,определени в заповедта за провеждане на търга. Едно лице може да представлява само един 
участник в процедурата. Търгът ще се проведе на 30.03.2021 г. от 10.00 часа в в административната 
сграда на ЦУ на ЮИДП, гр. Сливен, с адрес: гр. Сливен, ул. „Орешак“ №15а.Повторен търг ще се 
проведе на 16.04.2021 г. от 10.00 часа на същото място. Оглед на обекта, закупуване на документи, 
внасяне на депозит и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват от 08.30 
часа до 17.00 часа всеки работен в срок до деня предхождащ провеждането на повторния търг.  
 


