РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 1
гр. Шумен, 04.01.2021 г.
В Областна администрация Шумен е образувана преписка № 04-05-12 от
15.12.2020 г., по повод доклад изх. № ИД-323/03.09.2020 г. на изпълнителния директор
на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), с предложение за отнемане
правото на управление върху имот – частна държавна собственост, по реда на чл. 17,
ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС).
Имотът, предмет на предложението е с предоставени права за управление на
Областна дирекция по безопасност на храните Шумен и представлява: Поземлен имот с
идентификатор 21289.101.28 с площ 1 589 кв.м по кадастралната карта на с. Длъжко,
начин на трайно ползване – „За ветеринарна лечебница“, с построената в него Сграда с
идентификатор 21289.101.28.1 със застроена площ 251 кв.м на два етажа, конструкция масивна, година на строителство 1980 г., предназначение – „Здравно заведение“, с
местонахождение: oбласт Шумен, община Хитрино, село Длъжко, местност „Юртлук“,
съгласно акт за частна държавна собственост № 3234/17.08.2020 г.
С писмо изх. № РД 26-4455/25.08.2020 г. до изпълнителния директор на БАБХ,
директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Шумен изразява
становище, че имотът е без перспектива за ползване и е във финансова тежест за ОДБХ
Шумен. От друга страна, към имота е проявен инвеститорски интерес от „Айсам“ ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Трем, общ. Хитрино, което е депозирало молба с
вх. № РД 27 – 3281/19.06.2020 г. до директора на ОДБХ Шумен за закупуване на имота.
Изпълнителният директор на БАБХ, в доклад изх. № ИД-323/03.09.2020 г. до
министъра на земеделието, храните и горите, дава съгласие да започне процедура за
отнемане правото на управление върху имота от ОДБХ Шумен поради отпаднала нужда,
по реда на чл. 17, ал. 2 от ЗДС. В тази връзка, с писмо изх. № 13-2030/14.12.2020 г. (наш
вх. № 04-05-12/15.12.2020 г.), министърът на земеделието, храните и горите след
подробен анализ на имота, изразява съгласие за провеждане на процедура по отнемане
правото на управление само по отношение на сграда с идентификатор 21289.101.28.1
със застроена площ 251 кв.м на два етажа, предназначение – „Здравно заведение“, с

местонахождение: oбл. Шумен, общ. Хитрино, с. Длъжко, местност „Юртлук“, съгласно
АчДС № 3234 от 17.08.2020 г., явяваща се с отпаднала нужда за МЗХГ, БАБХ, респ. и
ОДБХ Шумен, по реда на чл. 17, ал. 2 от ЗДС.
След като се запознах с материалите по преписката, от фактическа и правна страна,
намирам че са налице законовите изисквания за отнемане правото на управление върху
горепосочения имот – частна държавна собственост. Като взех предвид писмо изх. № 132030 от 14.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл.
32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната
собственост,
НАРЕЖДАМ:
1. Отнемам поради отпаднала нужда от Областна дирекция по безопасност на
храните Шумен, правото на управление върху имот - частна държавна собственост,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор 21289.101.28 по кадастралната карта на
с. Длъжко, общ. Хитрино, м-ст „Юртлук“, представляващ СГРАДА с идентификатор
21289.101.28.1 със застроена площ 251 кв.м на два етажа, предназначение – „Здравно
заведение“, описана в акт за частна държавна собственост № 3234/17.08.2020 г.
2. Назначавам комисия в състав:
- инж. Диана Илиева – директор на дирекция АКРРДС;
- Мария Русева – старши експерт в дирекция АКРРДС;
- Цветанка Бобачева – счетоводител в дирекция АПОФУС,
Комисията да организира с представители на БАБХ – ОДБХ Шумен приемането и
предаването на имота по точка 1 в едномесечен срок и да състави приемо-предавателен
протокол.
3. Настъпилите промени да се отразят в акта за държавна собственост и
счетоводните записвания от отговорните за това служители.
Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение
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