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Утвърждавам, 

  заличено 

Директор на ТП“ДЛС Ропотамо“ 

инж. Георги Гагов 

    

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО  НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ  ВЕЩИ – 

ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ,  ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА  ТП“ 

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОПОТАМО”  

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА, ЦЕНА: движими вещи, частна държавна собственост,  

обособени в Обект №1 и представляващи вещи и оборудване на  помещения, 

намиращи се в гр. Приморско, обл. Бургаска, улица „Трети март“ № 82а, в сграда 

с идентификатор 58356.503.295 по КККР на гр. Приморско. 

Началната тръжна цена: 22791.67 лв. ( двадесет и две хиляди седемстотин 

деветдесет и един лева и 67стотинки) без ДДС. Стъпка на наддаване: 

1140лв./хиляда сто и четиридесет лева/, която представлява 5%от 

първоначалната тръжна цена. 
II. ВИД НА ТЪРГА 

      Търг с явно наддаване 

 

III. ДЕПОЗИТ 

1. Депозита за участие в търга, представляващ 10 % от определената начална тръжна цена е 

в размер на 2279.17 лв. (две хиляди двеста седемдесет и девет лева и 17ст.), вносим по сметка на 

Държавно ловно стопанство „Ропотамо“ ТП на ЮИДП гр. Сливен по касов или по банков път – 

IBAN: BG 79RZBB91551086515826, BIC RZBBBGSF при Райфайзенбанк–Бургас. В документа 

за превода се посочва номера на обекта. 

2. Депозитът на спечелилия търга се задържа до заплащане на продажната цена. Ако 

плащането не се извърши до три работни дни от датата на подписване на тръжния протокол, 

депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от 

него цена. Ако и вторият по ред кандидат не внесе продажната цена, депозитът му се задържа. 

    3. Връщането на внесените депозити на неспечелилите търга участници се извършва след 

подписване на тръжния протокол, без да се дължат лихви за престоя на депозита. 

 

IV. ОГЛЕД НА ВЕЩТА 

Оглед на вещта се прави всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 07. 07. 2022г., 

включително в присъствието на представител на ДЛС „Ропотамо”  ТП на ЮИДП гр. Сливен, с 

превоз на кандидата. 

 

V. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

  1. Кандидатите могат да изтеглят безплатно от сайта на ЮИДП/www.uidp-sliven.com/, панел 

„Процедура“ документи за участие, както и да се запознаят с тях от таблото за обявления в 

сградата на ТП“ДЛС Ропотамо“, намираща се в гр. Бургас, ж.к.“Изгрев, адм.сграда №170, ет.2 

   

VI. УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА 

         1. До участие в търга се допускат, физически и юридически лица. 
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2. В търга кандидатите участват лично или чрез нотариално упълномощен представител. 

            3. Всяко юридическо или физическо лице може да бъде представлявано само от един 

участник в търга. 

VII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

1. За участие в търга кандидатите представят: 

- документ за преведен по сметката на ТП“ДЛС Ропотамо“депозит за участие; 

 - Документ за самоличност;  

          - Нотариално заверено пълномощно в случай, че кандидата участва чрез представител. 

    2. В случай, че комисията установи несъответствия по отношение на внесения депозит, 

самоличност на лицето или представителна власт, кандидатът няма да бъде допуснат до участие в 

наддаването за обекта. 

 

           VIII . ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

1. Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и са 

внесени депозити най-малко от двама кандидати. 

2. Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час и ако в този срок не се яви 

друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол. 

              3. В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията 

обявява първоначалната цена, от която започва наддаването, и определя стъпката на наддаване; 

4. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над 

началната цена, разграничени от председателя на комисията със  сигнал, като всяко увеличение 

трябва да бъде равно на определената стъпка. 

             5. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че тя е 

последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със  сигнал. Председателят 

обявява участника, спечелил търга, и предложената от него цена, след което закрива търга. 

6. Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от 

тръжната комисия в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за комисията и за касата на 

продавача. 

7. Когато на повторно провеждан търг се яви само един кандидат, той се обявява за 

спечелил по обявената начална цена. 

              8. Предложената цена се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след 

което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба. 

              9. В случай на неплащане на цената в срока, депозитът не се връща и продавачът 

служебно обявява за спечелил търга участника, предложил при наддаването следващата по размер 

цена, след което го поканва в срок до 3 работни дни да извърши плащането. Ако не внесе цената в 

определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е 

продадена. 

                 

ХІ. ОБЖАЛВАНЕ  

 В 7-дневен срок от датата на търга участниците могат да подадат жалба по реда на Закона 

за административното производство за неспазване на изискванията по неговата организация и 

провеждане. 

 

ХІI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 1. Вещите се предават на купувача след плащане на цената и подписване на приемо-

предавателен протокол 

 

 ХІІI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

 1. Връщането на  внесения депозит на неспечелилите участници се извършва по нареждане 

на Председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.  
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2. Участниците в търга могат да получат допълнителна информация на интернет адреса на  

ТП“ДЛС Ропотамо и  на тел.: 0888202131- М. Томова 

 

Процедурата за провеждане на търга е разработена в съответствие с разпоредбите на 

Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, Закона за 

държавна собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост.  
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