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/препис/ 

 

УТВЪРЖДАВАМ:…/п/………… 

инж. Веселин Маринов Нинов 

директор на СИДП ДП - Шумен 

дата: 01.10.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 25.09.2019 г. комисия, назначена със Заповед №237/10.07.2019 г. на Директора 

на “Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, одобрена от министъра на 

земеделието, храните и горите, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: чл. 59 ЗЗЛД 

ЧЛЕНОВЕ: чл. 59 ЗЗЛД 
се събра на свое първо редовно заседание от 10:00 часа в заседателната зала на 

административната сграда на ЦУ на СИДП ДП - Шумен, да проведе търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на недвижими имоти (сгради) – частна 

държавна собственост, находящи се в обхватa на дейност на ТП „Държавно ловно 

стопанство Шерба”, представляващи: 

- Двуетажна сграда Битовка към фазанария, със застроена площ 96 кв.м., масивна 

конструкция, построена 1986 г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 51963.171.1 

(номер на имота по предходен план 171001) в землището на село Нова Шипка ЕКАТТЕ: 

51963, община Долни чифлик, област Варна, местност „Горско стопанство Шерба“, 

съгласно АЧДС №8364/14.12.2012 г. на областния управител на област Варна, а съгласно 

Скица №15-938750-17.12.2018 г. от СГКК – гр. Варна, съставляваща сграда с 

идентификатор 51963.171.1.1, с предназначение: селскостопанска сграда; 

 и 

- Едноетажна сграда с друго предназначение, представляваща сграда за фазани, със 

застроена площ 104 кв.м., полумасивна конструкция, построена 1986 г., находяща се в 

поземлен имот идентификатор 51963.171.2 (номер на имота по предходен план 171002) в 

землището на село Нова Шипка, ЕКАТТЕ: 51963, община Долни чифлик, област Варна, 

местност „Горско стопанство Шерба“, съгласно АЧДС №8388/28.12.2012 г. на областния 

управител на област Варна, а съгласно Скица №15-938754-17.12.2018 г. от СГКК – гр. 

Варна, съставляваща сграда с идентификатор 51963.171.2.1, с предназначение: 

селскостопанска сграда; 

Присъстваха всички членове на комисията. Заседанието на комисията е открито и 

публично. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗДС, ППЗДС, ЗГ и одобрените и 

предварително обявени условия за провеждане на процедурата. 

Членовете на комисията подписаха декларации за липса на основания за отвод. 
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От представения регистър на офертите, комисията установи, че към изтичане на 

крайния срок за депозиране на оферти, в деловодството на ЦУ на СИДП ДП - Шумен е 

подадено  едно заявление с оферта от следния кандидат: 

- Кандидат №1 – „БГ БУЛС“ ЕООД, с вх. рег. №4317 на 16.09.2019 г. подадено в 

13:30 часа по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

При откриване на заседанието се установи, че в залата няма присъстващи кандидати 

или техни представители, подали оферти за участие, което условие се отрази в Присъствен 

лист, подписан от членовете на комисията. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на плика със заявлението на 

кандидата, подал оферта, при спазване на разпоредбите на ЗДС и ППЗДС: 

I. Отваряне на плика със заявлението на Кандидат №1: 

Установи се, че на плика със заявлението на Кандидат №1 са изписани изискуемите 

данни. 

След отваряне на офертата на Кандидат № 1 –„БГ БУЛС“ ЕООД, депозирана в 

запечатан непрозрачен плик, се установи наличието на следните документи в нея: 

1. Заявление за участие по образец – приложение №1; 

2. Посочен единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация в Търговския 

регистър – за търговците по смисъла на ТЗ – разпечатка от търговския регистър; 

3. Документ за закупени тръжни книжа – оригинал; 

4. Документ за платен депозит за участие – заверено копие; 

5. Декларация по образец – приложение №3 за липса на обстоятелства по т. 1.1., 1.2. 

и 1.3. от раздел VI от тръжните условия; 

6. Декларация по образец – приложение №4 за липса на обстоятелствата по т. 1.5. и 

1.6 от раздел VI от тръжните условия; 

7. Декларация по образец – приложение №5 за извършване на оглед на имотите и 

запознаване с тръжната документация; 

8. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“; 

9. Проект на договор – приложение №6, страниците на който са подписани от 

участника в търга. 

Комисията извърши проверка за редовността на представените документи от 

Кандидат №1 и констатира, че така представените документи на участника в търга 

отговарят на предварително обявените тръжни условия. 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно прие следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

 

 ДОПУСКА до участие в следващия етап на търга – отваряне, обявяване и класация 

на ценовата оферта за обекта на търга Кандидат №1 – „БГ БУЛС“ ЕООД. 

 След като обяви така взетото свое протоколно решение, комисията пристъпи към 

отваряне на плика с ценовото предложение на кандидата, обявяване на предложената цена и 

класирането му. 

 1. Ценовото предложение на Кандидат №1 е представено по образеца към 

документацията – приложение №2 – и предлаганата от него месечна наемна цена е в 

размер на: 
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 - 511,00 лв. (петстотин и единадесет лева) без ДДС. 

 На основание така обявената цена и чл. 54, ал. 1 от ППЗДС комисията обявява: 

 На първо място класира: „БГ БУЛС“ ЕООД, ЕИК 202437869, със седалище и 

адрес на управление: обл. София, общ. Етрополе, гр. Етрополе 2180, ж.к. „Равнището“, 

хотел „Подковата“, ет. 1, офис 1, представлявано от Иглика Борисова Балабанова с 

предложена крайна месечна наемна цена в размер 511,00 лв. (петстотин и единадесет лева) 

без ДДС. 

 Няма класирани участници на второ място. 

 С оглед извършеното, комисията предлага на директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – Шумен да сключи договор с Кандидат №1 „БГ БУЛС“ 

ЕООД за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на недвижими имоти (сгради) – 

частна държавна собственост, находящи се в обхватa на дейност на ТП „Държавно ловно 

стопанство Шерба”, представляващи: 

 - Двуетажна сграда: Битовка към фазанария, със застроена площ 96 кв.м., масивна 

конструкция, построена 1986 г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 51963.171.1 

(номер на имота по предходен план 171001) в местността „Горско стопанство Шерба“ в 

землището на село Нова Шипка ЕКАТТЕ: 51963, община Долни чифлик, област Варна, 

съгласно АЧДС №8364/14.12.2012 г. на областния управител на област Варна, а съгласно 

Скица №15-938750-17.12.2018 г. от СГКК – гр. Варна, съставляваща сграда с 

идентификатор 51963.171.1.1, с предназначение: селскостопанска сграда; 

 и 

 - Едноетажна сграда с друго предназначение, представляваща сграда за фазани, със 

застроена площ 104 кв.м., полумасивна конструкция, построена 1986 г., находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 51963.171.2 (номер на имота по предходен план 171002) в 

местността „Горско стопанство Шерба“, в землището на село Нова Шипка ЕКАТТЕ: 51963, 

община Долни чифлик, област Варна, съгласно АЧДС №8388/28.12.2012 г. на областния 

управител на област Варна, а съгласно Скица №15-938754-17.12.2018 г. от СГКК – гр. 

Варна, съставляваща сграда с идентификатор 51963.171.2.1, с предназначение: 

селскостопанска сграда; 

 с предложена годишна наемна цена в размер на 511,00 лв. (петстотин и 

единадесет лева) без ДДС. 

 След обявяване на горното класиране, комисията обяви за приключил търга с тайно 

наддаване, провеждан по реда на чл. 51 и сл. от ППЗДС, във вр. с чл. 44, ал. 2 и 172, ал. 1, т. 

11 от ЗГ с предмет:  

 - Двуетажна сграда Битовка към фазанария, със застроена площ 96 кв.м., масивна 

конструкция, построена 1986 г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 

51963.171.1 (номер на имота по предходен план 171001) в землището на село Нова Шипка 

ЕКАТТЕ: 51963, община Долни чифлик, област Варна, местност „Горско стопанство 

Шерба“, съгласно АЧДС №8364/14.12.2012 г. на областния управител на област Варна, а 

съгласно Скица №15-938750-17.12.2018 г. от СГКК – гр. Варна, съставляваща сграда с 

идентификатор 51963.171.1.1, с предназначение: селскостопанска сграда; 

 и 
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- Едноетажна сграда с друго предназначение, представляваща сграда за фазани, със 

застроена площ 104 кв.м., полумасивна конструкция, построена 1986 г., находяща се в 

поземлен имот идентификатор 51963.171.2 (номер на имота по предходен план 171002) в 

землището на село Нова Шипка, ЕКАТТЕ: 51963, община Долни чифлик, област Варна, 

местност „Горско стопанство Шерба“, съгласно АЧДС №8388/28.12.2012 г. на областния 

управител на област Варна, а съгласно Скица №15-938754-17.12.2018 г. от СГКК – гр. 

Варна, съставляваща сграда с идентификатор 51963.171.2.1, с предназначение: 

селскостопанска сграда; 

 Горепосочените сгради се отдават под наем заедно, като един обект на тръжната 

процедура. 

 Заседанието на комисията приключи в 11:15 часа. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и е неразделна част от 

документацията на процедурата, включително и декларациите на членовете на комисията. 

 

 

 

Комисия: 

 

/п/ чл. 59 ЗЗЛД 


