
 

 

/препис/ 

ОДОБРЯВАМ:  /П/ 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

З А П О В Е Д 

№ 330 

гр. Шумен, 28.09.2020 г. 

 

На основание чл. 172, ал. 3 от Закона за горите, чл. 57, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост, т. 1.6. „Когато спечелилият търга 

участник не се яви в срок да подпише договора за наем, и да заплати предложената от него 

наемна цена, се приема, че се е отказал от сключването на сделката.“ и т. 1.7. „В случая по 

т. 1.6. директорът на „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен може да 

прекрати търга или да определи за наемател кандидата, предложил следващата най-висока 

цена, който в срок от 14 дни от уведомяване за отказа на спечелилия участник, е длъжен 

да подпише договора за наем. Когато и той не се яви в 14-дневен срок от получаване на 

съобщението, търгът с явно наддаване се прекратява.“ от Глава  XI. „Сключване на 

договор“ от Тръжните условия, утвърдени със Заповед № 138/19.03.2019 г. на директора 

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

земеделието, храните и горите и във вр. с постъпило от „Ескалибур“ ЕООД, в качеството 

му на кандидат, класиран на второ и последно място,  писмо с вх. рег. №4153/18.09.2020 г. 

по описа на СИДП ДП – Шумен относно отказ за сключване на договор за наем 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 І. Прекратявам процедура: 

 Търг с явно наддаване по реда на Глава V от ППЗДС, във връзка с чл. 43, ал. 2 от 

ЗГ, чл. 19, ал. 2 от ЗДС, за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на поземлен 

имот в горска територия – частна държавна собственост, предоставен за управление на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, находящ се в района на дейност 

на ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 02508.62.666, с площ 0,819 дка, находящ се в местността „Тузлата“, град 

Балчик, община Балчик, област Добрич, върху който е разположена сграда – 

„Поликлиника“ със застроена площ 117 кв. м., с идентификатор 02508.62.666.1, 

собственост на трето лице. 

 

 ІІ. Мотиви: Наличие на обстоятелства, които съгласно т. 1.6. и т. 1.7. от Глава  XI. 

„Сключване на договор“ от Тръжните условия, утвърдени със Заповед № 138/19.03.2019 г. 

на директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, правят 

невъзможно сключването на договор за наем и приключването на процедурата, а именно: 

 

 - липса на внесена и постъпила по сметките на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – гр. Шумен годишна наемна цена и гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 1 (една) годишна наемна цена от страна на класираният на първо 

място кандидат – „ХАМБО“ ЕООД, в законоустановения 14-дневен срок, което 

обстоятелство се приема за отказ от сключване на сделка, съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗДС; 



 

 

 - постъпил в деловодството на СИДП ДП – Шумен писмен отказ с вх. рег. 

№4153/18.09.2020 г. от страна на класираният на второ и последно място кандидат 

„ЕСКАЛИБУР“ ЕООД за сключване на договор и липса на внесена и постъпила по 

сметките на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен годишна наемна 

цена и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 (една) годишна наемна цена. 

 

 ІІІ. Внесените депозити за участие в търга от двамата кандидати в размер на 

2 250,00 (две хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС всеки един се задържат в полза на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, на основание чл. 50, ал. 2 от 

ППЗДС и т. 4.3. от Глава IV. „Депозит“ от Тръжните условия, утвърдени със Заповед № 

138/19.03.2019 г. на директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. 

Шумен. 

 IV. Заповедта, с която се прекратява процедурата да се изпрати до Министерството 

на земеделието, храните и горите за одобряване. 

 

 V. Екземпляр от настоящата заповед след одобрението й от министъра на 

земеделието, храните и горите да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 VI. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, 

както и да бъде обявена в сградата на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – 

Шумен и на интернет страницата на СИДП ДП - гр. Шумен в тридневен срок след 

одобрението й от страна на министъра на земеделието, храните и горите . 

  

 VII. Заповедта подлежи на обжалване, по реда установен в 

Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ. 

 

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. *** – зам.-

директор на СИДП ДП – Шумен и *** – РФО и гл. счетоводител на СИДП ДП – Шумен. 

 

 

 

 

……../П/……… 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

ДИРЕКТОР НА СИДП ДП-ШУМЕН 
 

ПГ/АА/НР 


