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ПРЕПИС 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

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

(инж. Веселин Нинов) 

дата: 28.04.2021г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Днес, 27.04.2021 г. комисия, назначена със Заповед № 72/15.02.2021 г. на Директора 

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

земеделието, храните и горите, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД…:– главен юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – 

гр. Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД…:– експерт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, 

2. …чл. 59 от ЗЗЛД…:– обслужващ юрист при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, от 

квотата на резервните членове, заместващ Невим Ибрахимова, отсъстваща поради ползване 

на болничен; 

3. …чл. 59 от ЗЗЛД…:– експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

4…чл. 59 от ЗЗЛД…:– счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, 

се събра на заседание от 10:00 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. 43 от ЗГ, за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години 

на недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на 

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

на ТП „ДГС Търговище“, представляващ двуетажна административна сграда, със 

застроена площ от 84 кв. м. (първи етаж с площ 84кв. м. и втори етаж с площ 60кв. м.), 

находяща се в урегулиран поземлен имот с пл. № 154, кв. 16 по плана на с. Момино, общ. 

Търговище, съгласно скица, издадена от общ. Търговище с рег. Индекс СК-ТСУ-

984/19.09.2019г., както и съгласно Акт № 4151/16.02.1994г. за публична държавна 

собственост на недвижим имот, утвърден от областния управител на обл. Търговище.  

Присъстваха всички членове на комисията. Заседанието на комисията е открито и 

публично. Членовете на комисията подписаха декларации по образец за липса на заявени 

обстоятелства, съгласно тръжните книжа, като същите се приобщават към тръжната 

преписка и са неразделна част от същата. 

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. 

Предвид горепосочените факти, комисията единодушно приема, че са налице 

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

8 от Заповед № 72/15.02.2021г. на Директора на СИДП ДП – Шумен. 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно прие следното 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

Насрочва повторен търг на дата 11.05.2021 г. от 10:00 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. 9 от Заповед № 72/15.02.2021 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен. 

Заседанието на комисията приключи в 10:05 часа. 

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

документацията на процедурата, включително и декларациите на членовете на комисията. 

 

 

 

Комисия: 

 

1. …чл. 59 от ЗЗЛД…: 

 

 

2. …чл. 59 от ЗЗЛД…: 

 

3. …чл. 59 от ЗЗЛД…: 

 

 

4…чл. 59 от ЗЗЛД…: 

 

5. …чл. 59 от ЗЗЛД…: 

 

 


