
  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Шумен 
 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД - 15 - 66 
 

гр. Шумен, 30.08.2018 г. 
 
 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 44, ал. 2 
от Закона за държавната собственост и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за държавната собственост,  

 
ОТКРИВАМ: 

 
1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 

имот – частна държавна собственост, в управление на Областна дирекция по 
безопасност на храните – Шумен, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 000216 в 
землището на с. Хърсово, община Никола Козлево, област Шумен, с площ 7,413 дка, с 
начин на трайно ползване „Друга селищна територия“, заедно с построените в него 
ДВЕ СГРАДИ: ЛЕЧЕБНИЦА със застроена площ 266 кв.м, 1 етаж и СКЛАД със 
застроена площ 120 кв.м, 1 етаж, подробно описан в акт за частна държавна 
собственост № 691/10.07.2003 г.  

 
  ОПРЕДЕЛЯМ:  

 
2. Начална тръжна цена в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лева.  
3. Дата, място и час на провеждане на търга: на 10.10.2018 г. (сряда), в зала № 2 на 

първи етаж в административната сграда на Областна администрация в гр. Шумен, бул. 
“Славянски” № 30, от 10,00 ч. 

4. Размер на депозита за участие в търга: 1 500 (хиляда и петстотин) лв. Сумата на 
депозита се внася по следната сметка на Областна администрация Шумен в ТБ ОББ АД 
Шумен: IBAN BG 63 UBBS 8002 3300 1393 32, BIC UBBS BG SF. 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

 
   5. Тръжната документация за провеждане на търга, съдържаща условия на търга, 

заявление за участие и съответните приложения.  
  Тръжната документация може да се получи от „Звено за административно 

обслужване“ на Областна администрация Шумен, гр. Шумен, бул.„Славянски” № 30, 
етаж 2, стая № 202, или от интернет страницата на Областна администрация Шумен, 
http://oblastshumen.government.bg/new/ 

6. Оглед на имота: Имотът е достъпен за оглед по всяко време.  
7. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17,00 ч. на 

09.10.2018 г. (вторник) в „Звено за административно обслужване“ на Областна 
администрация Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски” № 30, стая № 202, ет. 2. 

 
 



 
 

 
НАЗНАЧАВАМ: 

 
         8. Комисия от Областна администрация Шумен по провеждане на търга в състав: 

………………………………. 
……………………………… 

В тридневен срок от датата на заседанието, комисията да представи протокол от търга и 
проект на заповед за определяне на купувача.  
         9. Условията на търга, определени в заповедта да се публикуват в два национални 
ежедневника, както и на интернет страницата на Областна администрация Шумен в 
срок до 07.09.2018 г. В същия срок, условията на търга да се обявят и на видно място в 
сградата на Областна администрация Шумен. 
         10. Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията и 
деловодството в Областна администрация Шумен, за сведение и изпълнение, както и на 
МЗХГ, БАБХ и ОДБХ-Шумен. 
 
 
 
 
 
СТЕФАН ЖЕЛЕВ 
Областен управител 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 
тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562 

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg 


