
 

           /Препис/ 

ОДОБРЯВАМ:   /П/ 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 231 

гр. Шумен, 25.06.2020 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 

отразени в Протокол №1 от 19.06.2020 г. за работата на комисията, назначена със заповед 

№ 174/15.04.2020 г. на директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - гр. 

Шумен, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Определям класираният на първо място участник Сдружение „АДА БАХЧА“, 

ЕИК 103563880, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна,          

гр. Варна 9003, р-н Аспарухово, ул. „Кирил и Методий“ № 36, вх. Г, ап. 99, представлявано 

от Асен Стойчев Асенов и Костадин Димитров Костов – заедно и поотделно, за спечелил 

търга наемател 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 „ДГС Варна“, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.5550.29, с площ  9882 кв. м., находящ се в местността „Ада Бахча“, 

в землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, при следните условия: 

І.1. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, считан от датата на 

сключване на договора за наем; 

І.2. При годишна наемна цена в размер на 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин 

лева) без ДДС. 

II. Няма класиран на второ място участник. 

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

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

Шумен и на интернет страницата на СИДП ДП - гр. Шумен в 3-дневен срок след 

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

IV. Заповедта подлежи на обжалване, по реда установен в 

Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ. 
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V. Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. …/чл. 59 от ЗЗЛД/  – 

началник отдел при СИДП ДП - Шумен и …/чл. 59 от ЗЗЛД/  – РФО и гл. счетоводител 

при СИДП ДП - Шумен. 

 

 

 

 

       /П/ 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

Директор на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – гр. Шумен 


