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На основание чл. 43, ал. 2, във връзка с чл. 120, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 172, ал. 3 от ЗГ, 

във връзка с чл. 19, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал. 6 от ППЗДС и Заповед № 149 от 31.03.2015 

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 на поземлени имоти – горска територия, държавна собственост, заети с 

орехови култури, по реда на ЗДС и ППЗДС, обособени по позиции, както следва: 

ОБЕКТ: 
Териториално 

поделение към 

СИДП ДП – 
гр. Шумен. 

Позиция 
№ 

Местонахождение на поземления имот: село 
(землище), община, отдел и подотдел 

Площ на 

поземления 

имот за 
отдаване 

под наем в 
дка. 

Начална 
тръжна 

годишна 

наемна 
цена, за 

имота 
(лв.,без 

ДДС) 

Обща 

начална 

тръжна 
годишна 

наемна 

цена за 
имотите 

в лв., без 

ДДС 

Депозит за 

участие за 
позицията 

в лв. 

ТП „ДГС 

Търговище“ 

1 

Поземлен имот № 158, землище на с. Мировец, 

ЕКАТТЕ 48338, общ. Търговище, област Търговище, 
отдел 13 н. 

101,508 3045,00 

Х 253,65 

Поземлен имот № 159, землище на с. Мировец, 

ЕКАТТЕ 48338, общ. Търговище, област Търговище, 
отдел 13 р. 

32,67 980,00 

Поземлен имот № 160, землище на с. Мировец, 

ЕКАТТЕ 48338, общ. Търговище, област Търговище, 

отдел 13 т. 

63,637 1909,00 

Поземлен имот № 359, землище на с. Макариополско, 

ЕКАТТЕ 46190, общ. Търговище, област Търговище, 

отдел 14 а. 

26,168 785,00 

Всичко за позиция 1 223,983 Х 6719,00 Х 

2 

Поземлен имот № 343, землище на с. Съединение, 

ЕКАТТЕ 70545, общ. Търговище, област Търговище, 
отдел 24 т. 

48,659 1654,00 

Х 292,3 

Поземлен имот № 346, землище на с. Съединение, 

ЕКАТТЕ 70545, общ. Търговище, област Търговище, 

отдел 24 ф. 

71,598 2148,00 

Поземлен имот № 31003, землище на с. Ралица, 

ЕКАТТЕ 62164, общ. Търговище, област Търговище, 

отдел 29 а. 

130,686 3921,00 

Всичко за позиция 2 250,943 Х 7723,00 Х 

Общо за ТП ДГС Търговище 474,926 Х Х Х 

Търгът се провежда поотделно за всяка конкретна  позиция. Кандидатите представят 

своите оферти за общата начална тръжна годишна наемна цена за съответната позиция. 

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 за 

съответната позиция. Актуализацията на наемната цена за всяка следваща година се 

извършва, съгласно посоченото в тръжната документация. 

Депозитът за участие в търга е в размер на 5% от общата начална тръжна годишна 

наемна цена за съответната позиция, вносим само по банков път по сметка на ЦУ на 

СИДП ДП – гр. Шумен, а именно: IBAN: BG77DEMI92401000050839, 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 500,00 лева (петстотин 

лева и нула стотинки), без ДДС. Цената не се възстановява и следва да се внесе само по 

банков път по сметка на ЦУ на СИДП ДП – 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 ѝ. 

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 „ДГС Търговище“. Разходите за извършване на 

огледа са за сметка на кандидата. 

Търгът да се проведе на 28.07.2015 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. Живко Алексиев – началник отдел при ЦУ и инж. 

Даниел Колев – зам.-директор при ТП „ДГС Търговище“ на тел. 0601 64850, както и на 

електронната страница на СИДП ДП Шумен, на адрес: www.dpshumen.bg. 

 


