
 

 

 

ОДОБРЯВАМ:  (подписано) 

      (заличено) 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 

 

З А П О В Е Д   (ПРЕПИС) 

№ 99 

гр. Шумен, 07.04.2016 г. 

 

На основание чл. 43, ал. 2, изречение второ от Закона за горите, във връзка с чл. 19, 

ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона 

за държавната собственост, и резултатите от проведения търг с тайно наддаване посочени в 

протокол от 05.04.2016г., отразяващ работата на комисията, назначена със заповед                      

№ 41/11.02.2016г. на директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - гр. Шумен 

 

НАРЕЖДАМ: 

І. Определям за спечелил търга и наемател на поземлени имоти в горска 

територия - държавна собственост, за осъществяване ползването на гъби, 

представляващи Обект № 1, позиция № 1: Проектен имот № 400030 по КВС на землището 

на с. Невша, ЕКАТТЕ 51233, общ. Ветрино, област Варна, отд. 40 „б“, горска територия, с 

площ 10,795 дка; Проектен имот № 400031 по КВС на землището на с. Невша, ЕКАТТЕ 

51233, общ. Ветрино, област Варна, отд. 40 „б“, горска територия, с площ 77,726 дка; 

Проектен имот № 400032 по КВС на землището на с. Невша, ЕКАТТЕ 51233, общ. Ветрино, 

област Варна, отд. 40 „е“, горска територия, с площ 140,114 дка; Проектен имот № 400033 

по КВС на землището на с. Невша, ЕКАТТЕ 51233, общ. Ветрино, област Варна, отд. 37 „е“, 

горска територия, с площ от 16,875 дка; Проектен имот № 400034 по КВС на землището на 

с. Невша, ЕКАТТЕ 51233, общ. Ветрино, област Варна, отд. 36 „в“, горска територия, с площ 

78,174 дка, с обща площ за позицията 323,684 дка, попадащи в района на дейност на ТП 

„ДГС Провадия” – ЕООД „БОРИВА АГРО”, гр.Шумен, вписано в търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК 203432469, със седалище и адрес на управление: 

гр.Шумен 9700, общ.Шумен, обл.Шумен, ул. ….(заличено) № ….(заличено), представлявано 

от ….(заличено) – управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, при 

следните условия: 
І.1. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, считано от 01.07.2016 г. 

І.2. Годишна наемна цена в размер на 8 150 лв. (осем хиляди сто и петдесет лева) 

без ДДС, платима при условията на проектодоговора към документацията по провеждане на 

процедурата. 

І.3. Други условия, съгласно проектодоговора към документацията по провеждане на 

процедурата. 

II. На второ място класирам: 

ЕООД „Делтрекс”, гр.Шумен, вписано в търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК 203821584, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен 9700, 

общ.Шумен, обл.Шумен, ул. .(заличено), № .(заличено), вх. (заличено), ет. .(заличено), ап. 

.(заличено), представлявано от ….(заличено) – управител и едноличен собственик на 

капитала на дружеството, при следните условия: 
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IІ.1. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, считано от 01.07.2016 г. 

IІ.2. Годишна наемна цена в размер на 8 092,30 лв. (осем хиляди и деветдесет и два 

лева и тридесет стотинки) без ДДС, платима при условията на проектодоговора към 

документацията по провеждане на процедурата. 

IІ.3. Други условия, съгласно проектодоговора към документацията по провеждане на 

процедурата. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица, както и 

да бъде обявена на интернет страницата на СИДП ДП - гр.Шумен в 3-дневен срок след 

одобрението и от страна на министъра на земеделието и храните. 

 

Заповедта подлежи на оспорване (обжалване) по реда, установен в АПК в 14-дневен 

срок от съобщаването и. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. ….(заличено) – началник отдел 

при „СИДП” ДП - Шумен и ….(заличено) – РФО и гл. счетоводител при „СИДП“ ДП - 

Шумен. 

 

 

 

 

        (подписано) 

ИНЖ. ….(заличено) 

Директор на СИДП ДП-Шумен 

 
 

Изготвил: (подписано) 

….(заличено) 

гл. юрисконсулт на СИДП ДП-Шумен 


