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/препис/ 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР СИДП ДП - Шумен:......./п/............. 

(инж. Веселин Нинов) 

дата: 08.07.2020 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 07.07.2020 г. комисия, назначена със Заповед № 16/13.01.2020 г. на Директора 

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

земеделието, храните и горите, в състав: …чл.59 от ЗЗЛД… 

 

се събра на заседание от 13:00 часа в заседателната зала на административната сграда 

на ЦУ на СИДП ДП - Шумен, да проведе търг с тайно наддаване по реда на чл. 51 и сл. от 

ППЗДС, във връзка с чл. 47, ал. 1 и ал. 3 от ЗГ, чл. 19, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 13, ал. 6 

от ППЗДС 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 в горска 

територия – частна държавна собственост, с площ от 70,787 дка, с идентификатор 

02871.13.36, находящ се в местност „Лозята“, землището на с. Батово, общ. Добрич, обл. 

Добрич. 

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. 

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 не е 

подадено нито едно заявление с оферта. В залата не присъства друго физическо лице извън 

членовете на комисията, което обстоятелство се отрази в Присъствен лист, който се подписа 

от членовете на комисията. 

Предвид горепосочените факти, комисията единодушно приема, че са налице 

обстоятелства, които правят невъзможно откриването и провеждането на търга, съгласно т. 

10 от Заповед № 16/13.01.2020 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен. 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно прие следното 
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Насрочва повторен търг на дата 24.07.2020 г. от 13:00 часа в заседателната зала в 

административната сграда на ЦУ на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен с 

адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, ет. 4, при същите условия, като първоначалния търг, 

съгласно т. 10 от Заповед № 16/13.01.2020 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен. 

Заседанието на комисията приключи в 13:15 часа. 

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

документацията на процедурата. 

 

 

Комисия: 

 

/п/ заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 


