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ЗАПОВЕД 

 
№ РД-10-103/27. 06. 2022год. 

гр. Бургас 

На основание На основание  чл. 29, ал.1, т.1 и ал.2 от Правилник за организацията и дейността 

на „Югоизточно държавно предприятие”ДП, във връзка с  Протокол № 09/31. 05. 2022год. на 

Управителния съвет на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр.Сливен, указания и 

упълномощаване съгласно заповед № РД 10-251/02. 06. 2022год.на Директора на ЮИДП гр. 

Сливен, чл. 64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост и чл.3 вр. чл.18 и следващи от Наредба № 

7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 
  

1. Откривам процедура за провеждането на търг с явно наддаване за продажба  на 

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. Вещите и 

оборудването са подробно описани в таблица, неразделна част от настоящата заповед. 

2. Вид на процедурата: търг с явно наддаване по реда на Раздел III от Наредба № 

7/14.11.1997г.  

3. Определям начална тръжна цена  

за Обект №1 в размер на 22791.67 лв. ( двадесет и две хиляди седемстотин деветдесет 

и един лева и 67стотинки) без ДДС, установена въз основа на Експертна оценка, изготвена 

Х.П.Х ЕООД гр.Бургас, притежаващ Сертификат на дружеството на независим оценител за 

оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания № 

900300021/20. 07. 2010год. 

4. 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 до 17.00 часа на 07. 07. 2022год. включително. 

5. Стъпка на наддаване: 1140лв./хиляда сто и четиридесет лева/. 

6. Търгът да се проведе на 08. 07. 2022год. от 10.00 часа в административната сграда на 

Държавно ловно стопанство „Ропотамо” ТП на ЮИДП гр. Сливен, намираща се в гр. Бургас, 

ж.к.“Изгрев“, адм.сграда № 170. Повторен търг ще бъде проведен на 15. 07. 2022год. от 

10:00часа в същата сграда. 

7. Търгът да се проведе при условие, че присъстват всички членове на комисията и са 

внесени депозити най-малко от двама кандидати. 

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

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

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

спечелил по обявената начална цена. 

10. Обявление за търга да се публикува в един централен и един местен ежедневник, 

както и на видно място в сградата на поделението, не по-късно от една седмица преди датата, 

определена за провеждане на търга. 
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11. Оглед на вещта се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 07. 07. 

2022год. включително в присъствието на представител на ДЛС „Ропотамо”  ТП на ЮИДП гр. 

Сливен, с превоз на кандидата. 

12. До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица. 

13. Препис - извлечение от Заповедта за провеждане на търга, без т.14 да се постави на 

видно място в сградата на ДЛС  „Ропотамо” ТП на ЮИДП гр.Сливен. 

 

14…. 

15. Въз основа на класирането по тръжния лист, Комисията да обяви за спечелил търга 

кандидата, предложил най-висока цена и да обяви класирането. 

16. Спечелилият търга участник да заплати предложената от него цена в срок до три 

работни дни от обявяване на резултатите. 

17. Купувачът да вдигне закупената вещ най – късно в петдневен срок от датата на 

плащането, като за всеки ден закъснение се дължи магазинаж в размер на 0.5 % от стойността на 

вещта, предмет на търга. 

18. В 7-дневен срок от датата на провеждане на търга участниците могат да подадат 

жалба по реда на ЗАП за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане. 

18. С настоящата заповед утвърждавам документация за провеждане на търг с явно 

наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост. Неразделна част от 

настоящата заповед е таблица с подробно описание на вещите и оборудването, предмет на 

търга. 

 

19. Екземпляр от настоящата заповед да се връчи на членовете на Комисията за сведение 

и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще следя лично 

 

 

Директор: заличено 

              инж. Георги Гагов 

 

 

Съгласувал: МС 

 

Изготвил:МТ 

mailto:dlsropotamo@uidp-sliven.com
../../AppData/Roaming/Downloads/www.dlsropotamo.uidp-sliven.com

