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На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 

19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 във връзка с ал. 3 и чл. 51 и сл. от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № 1 от 04.01.2016 г. 

на директора на СИДП ДП - гр. Шумен, ЦУ на СИДП ДП - гр. Шумен открива процедура за 

провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, 

считано от датата на подписване на договора, на недвижим имот - сграда - публична държавна 

собственост, която не е горска територия, предоставена за управление па Териториално 

поделение „ДЛС Черни Лом“ - гр. Попово, към „Североизточно държавно предприятие“ ДП - 

гр. Шумен”, както следва: 

Недвижим имот - публична държавна собственост, находят се в района на дейност на ТП 

„Държавно ловно стопанство Черни Лом”, а именно обект: ловен дом „Еленово” - двуетажна 

сграда, масивна конструкция, построена през 1986 г., с РЗП 768,45 кв. м., находища се в 

поземлен имот 000407 в землището на с. Ломци, общ. Попово, обл. Търговище, м. „Черната 

пръст”, с предоставени права за управление на „Североизточно държавно предприятие” ДП - 

гр. Шумен, ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, съгласно Акт за ПДС № 4189/22.03.2007 г., 

издаден от Областен управител на област гр. Търговище, вписан в Агенция по вписванията гр. 

Попово: Вписан се под № 44 том IV, Парт. 16008, н.д. № 701/07,Вх. per. 1362/06.04.2007 г. 

Кандидатите представят своите оферти за начална тръжна месечна наемна цена за целия 

имот. Ограниченията при ползване на имотите, които трябва да спазва наемателя, са посочени в 

тръжните условия и проекта на договора. 

Вид на процедурата: търг с тайно наддаване по реда на глава пета, във връзка с глава 

трета от ППЗДС. 

Кандидатите не могат да предлагат цени под началната тръжна наемна цена. 

Актуализацията на наемната цена за всяка следваща година се извършва, съгласно посоченото в 

тръжната документация. 

Депозитът за участие в търга в размер на 5% от началната тръжна наемна цена на годишна 

база, равняващ се на 1134,00 лв., се внася само по банков път по сметка на ЦУ на СИДП ДП - 

гр. Шумен, а именно: IBAN: BG77DEM192401000050839, BIC: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД 

Клон - гр. Шумен, в срок до 16,30 часа. на последния работен ден предхождащ датата за 

провеждането на търга, включително. 

Условията и редът за връщане или задържане на депозита са съгласно тръжните условия. 

Цената за закупуване на тръжна документация е в размер на 360.00 (триста и шестдесет) 

лева с включен ДДС. Цената не се възстановява и следва да се внесе само по банков път по 

сметка на ЦУ на СИДП ДИ - гр. Шумен, а именно: IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC: 

DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД - Клон - гр. Шумен. Закупуването и получаването на 

документацията се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30 часа на последния 

работен ден предхождащ датата на провеждането на търга, включително, след представяне на 

документ за закупуването й. 

Заявление и документи за участие в търга се депозира в деловодството на ЦУ на СИДП 

ДП - гр. Шумен - ул. „Петра“ № 1, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, всеки работен 

ден от 09,00 часа до 16.30 часа на последния работен ден, предхождащ провеждането на търга, 

включително, като същите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено 

пълномощно или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Оглед на имотите може да се извършва, всеки работен ден от 09,00 часа до 16.00 часа на 

последния работен ден. предхождащ провеждането на търга, включително, след представяне от 

кандидата на платежен документ за закупена документация за участие и в присъствието на 

представител на ТП „ДЛС Черни лом“. Разходите за извършване на огледа са за сметка на 

кандидата. 

Търгът да се проведе на 27.12.2016 година от 11,00 часа в административната сграда на 

ЦУ на СИДП ДП - гр. Шумен, ул. „Петра“ № 1, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен. 

Допълнителни условия - съгласно утвърдената тръжна документация. 



За справки и информация: инж. Петър Ганев - началник отдел при СИДП ДП, гр. Шумен и 

инж. Григор Гогов - директор на ТП .,ДЛС Черни лом“ - гр. Попово. 


