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ЗАПОВЕД 
 

   №  РД 10-115/15. 07. 2022год. 

 

гр. Бургас 

 
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 чл. 18 и следващи от Наредба №7/1997год.за продажба на движими вещи-

частна държавна собственост, моя Заповед № РД 10-103/27. 06. 2022год. за провеждане на търг с явно 

наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост и съгласно тръжен протокол с рег.№ 

ПО-09-92/15. 07. 2022год. на тръжната комисия за разглеждане, оценяване и класиране на участниците, 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Като възприемам мотивите на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на участниците 

в явен търг за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, а именно: движими 

вещи,  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, обявявам: 

1.1. „Призма трейд”ООД, ЕИК 102859937, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район Изгрев, ж.к.“Дианабад“, бл.30, вх.В, ет.2, ап.36, представлявано от 

Маргарита Павлова в качеството и на управител за участник, класиран на първо 

място и спечелил проведеният на 15. 07. 2022год. търг с явно наддаване със следното 

ценово предложение: 22791.67лв./двадесет и две хиляди седемстотин деветдесет и един 

лева и 67стотинки/без ДДС. 
1.2. Вещите, описани в приложението към Заповед № РД 10-103/27. 06. 2022год.са обособени в 

обект №1 и се продават заедно, съгласно потвърдената от участника първоначална тръжна 

цена от 22791.67лв./двадесет и две хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 

67стотинки/без ДДС. 
1.3. Общата продажна цена от 22791.67лв./двадесет и две хиляди седемстотин деветдесет и 

един лева и 67стотинки/без ДДС е платима при следните условия: 

1.3.1. Предложената цена се заплаща в срок до 3 работни дни от датата на обявяване 

на резултата от търга, в български лева по банков път по следната банкова 

сметка: IBAN: BG 79RZBB91551086515826, BIC RZBBBGSF при 

Райфайзенбанк–Бургас; 
1.3.2. След заплащане на цената ще бъде сключен договор за покупко-продажба; 

1.3.3. Ако участникът не извърши плащането в срока, депозитът не се връща; 
1.3.4. Движимите вещи-частна държавна собственост, предмет на търга да се 

предадат на купувача след заплащането на цената, а собствеността върху 

същите да се прехвърли с предаването им. Движимите вещи-честна държавна 

собственост да се предадат с приемо-предавателен протокол. 
1.3.5. Закупените движими вещи да се вдигнат от купувача в 5-дневен срок от датата 

на плащането. Всички разходи като вдигане и транспорт на закупените вещи са 

за сметка на купувача. 
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2. Връщането на внесения депозит да се извърши в срок до 10/десет/работни дни от 

приключване на действието на договора. 

3. Зам.директорът да организира предаването на движимите вещи-частна държавна 

собственост. 

4. Настоящата заповед от търга да се обяви в интернет-страницата на ТП“ДЛС Ропотамо“ и 

на информационното табло на стопанството. Копие от заповедта и тръжния протокол на 

комисията да се изпратят на участника. 

5. Заповедта подлежи на обжалване в срока и по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс в четиринадесетдневен срок пред Административен съд Бургас. 
 

 

 

 

 

заличено 

инж. ГЕОРГИ ГАГОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

СТОПАНСТВО  РОПОТАМО” 

 

 

 
Изготвил: Мария Томова-юрисконсулт  Подпис:заличено 
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