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ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД
№ 208
гр. Шумен, 04.06.2019 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 явно наддаване
посочени в Протокол №1 от 28.05.2019 г., отразяващ работата на комисията, назначена със
заповед № 138/19.03.2019 г. на директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП гр. Шумен, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите
НАРЕЖДАМ:
І. Определям за спечелил търга и наемател на поземлен имот в горска територия –
частна държавна собственост с идентификатор 02508.62.666, с площ 0,819 дка за
търговски цели, находящ се в местността „Тузлата“, град. Балчик, община Балчик,
област Добрич, попадащ в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство
Балчик“, (в поземления имот е разположена сграда – „Поликлиника“ с идентификатор
02508.62.666.1, с площ 117 кв. м. собственост на трето лице), както следва:
„ХАМБО“ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с
ЕИК 200171277, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево,
гр. Генерал Тошево, ул. „Тунджа“ №13, представлявано от Петър Стоянов Атанасов - в
качеството му на управител и едноличен собственик на капитала, 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 20 700,00 лв. (двадесет хиляди и
седемстотин лева) без ДДС.
II. Определям за класиран на второ място: „ЕСКАЛИБУР“ ЕООД, ЕИК 124072557,
със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. „Богдан“
№6, представлявано от Татяна Василева Манчева – в качеството й на управител и
едноличен собственик на капитала, действаща чрез пълномощника си Ивелин Костадинов
Иванов, с предложена годишна наемна цена в размер на 20 250,00 лв. /двадесет хиляди
двеста и петдесет лева/ без ДДС.
III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани 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 ѝ
от страна на министъра на земеделието, храните и горите.
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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. заличено съгл. ЗЗЛД –
началник отдел при СИДП ДП – гр. Шумен и заличено съгл. ЗЗЛД – ръководител на
Финансов отдел и гл. счетоводител при СИДП ДП – гр. Шумен.

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ …/П/…
Директор на „Североизточно държавно
предприятие“ ДП – гр. Шумен
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