
 

 

/П Р Е П И С/ 

ОДОБРЯВАМ:……/П/………..                                                                      

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

З А П О В Е Д 

№ 280 

гр. Шумен, 29.07.2020 г. 

 

На основание чл. 172, ал. 3 от Закона за горите и чл. 19, ал. 2 от Закона за 

държавната собственост, във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост, протокол №1 от 07.07.2020 г. и протокол №2 от 24.07.2020 г. за 

работата на комисията, определена със Заповед №16/13.01.2020 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие” гр. Шумен, одобрена от министъра на 

земеделието, храните и горите 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 І. Прекратявам процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок 

от 15 /петнадесет/ 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 02871.13.36, с площ от 70,787 дка, 

находящ се в местност „Лозята“, землището на с. Батово, общ. Добрич, обл. Добрич. 

 ІІ. Мотиви: Наличие на обстоятелства, които съгласно чл. 46 от ППЗДС правят 

невъзможно откриването на търга или неговото приключване, а именно: няма депозирани 

заявления за участие на обявените дати за провеждането на търга. 

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

на земеделието, храните и горите за одобряване. 

 IV. Екземпляр от настоящата заповед след одобряването й от министъра на 

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

изпълнение  

 V. Заповедта да се публикува на сайта на „Североизточно държавно предприятие” 

ДП – гр. Шумен в тридневен срок след одобрението й от страна на Министъра на 

земеделието, храните и горите. 

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Петър Ганев – 

зам.-директор на СИДП ДП – Шумен. 

 

 

ИНЖ. ПЕТЪР ГАНЕВ…………/П/………. 

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА СИДП ДП-ШУМЕН 
/съгл. Заповед за заместване №РД63-8/21.07.2020 г. на МЗХГ/ 

 

 

ПГ/АА/НИ 


