
 

 

/препис/ 

ОДОБРЯВАМ: /п/ 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 306 

гр. Шумен, 02.09.2020 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 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 №1 

от 28.08.2020 г., отразяващ работата на комисията, назначена със заповед № 187/11.05.2020 

г. на директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - гр. Шумен, одобрена от 

министъра на земеделието, храните и горите 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

І. Определям класираният на първо място участник „ЕНКА и КО“ ЕООД, ЕИК 

201547031, със седалище и адрес на управление: обл. Търговище, общ. Омуртаг, с. 

Плъстина, п.к. 7934, ул. „Ген. Столетов“ №9, представлявано от Мехмед Юмеров Юмеров, 

в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, за 

спечелил търга наемател на недвижими имоти – публична държавна собственост, 

находящи се в обхватa на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Търговище”, 

представляващи: 

- Урегулиран поземлен имот с пл. №154, кв. 16 по плана на с. Момино, община 

Търговище, съгласно скица, издадена от община Търговище с рег. индекс СК-ТСУ-

984/19.09.2019 г., представляващ дворно място с площ 1265 кв. м. и построена в него 

стопанска сграда с площ 428 кв. м., паянтова конструкция, съгласно Акт №4151/16.02.1994 

г. за държавна собственост на недвижим имот, утвърден от Областния управител на област 

Търговище, 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 месечна наемна цена в размер на 170,00 лв. (сто и седемдесет лева) без 

ДДС. 

II.  Няма класиран на второ място участник. 

III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, както и да 

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

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

страна на министъра на земеделието, храните и горите. 
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IV. Заповедта подлежи на обжалване по реда, установен в 

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

 V. Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. *** – началник отдел при 

СИДП ДП – гр. Шумен и *** – ръководител на Финансов отдел и гл. счетоводител при 

СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

 

 

 

 

 

 /п/ 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

Директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

 
ПГ/АА/НР 


