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          Д О К Л А Д 

 

по чл. 76  ал. 1 от Наредба № 3  за РПУРОИ на  Община Главиница 

 

Днес, 23.04.2018 год. от 14,00: часа  в сградата на Община Главиница, 

ул.“Витоша“ №44, IV етаж, Заседателна зала се проведе заседание на комисия, 

назначена със заповед № РД -01-206/28.03.2019 г. на кмета на Община Главиница за 

провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти 

публична общинска собственост / язовири / за срок от 10 /десет/ години  , съгласно 

приложен списък, включващ 9 имота. 

Комисията, съгласно заповед № РД -01-206/28.03.2019 г   на кмета на Община 

Главиница е в състав: 
Председател:Ирена Русчева – правоспособен юрист, 

Членове : 

Нурхан Али – директор на дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, 

икономист; 

Хасан Хасан – н-к отдел  „Общинска собственост“; 

Резервни членове: 

Виолета Сярова – ст. специалист „Контрол и приходи Общ.собственост“ 

Гюрхан Бейрул - гл.спец. „ Земеделие и ОПФ” 

 

В 14,00 часа председателят на комисията откри търга и извърши проверка на 

комисията и констатира, че поради служебна ангажираност на Хасан Хасан, в 

комисията влиза Виолета Сярова и обяви на присъстващите,  че конкурсът ще се 

проведе от комисия в състав: 
Председател:Ирена Русчева – правоспособен юрист, 

Членове : 

Нурхан Али – директор на дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, 

икономист; 

Виолета Сярова – ст. специалист „Контрол и приходи Общ.собственост“ 

Председателят уведоми  комисията и присъстващите, че съгласно протокол от 

23.04.2019 г. между председателя на комисията и служител в Информационния център 

са му предоставени 14 броя заявления за участие в обявения конкурс. 

Запозна членовете на комисията с постъпилите заявления за участие и раздаде на 

членовете на комисията за попълване декларации за липса на конфликт за интереси с 

участниците. След попълване на декларациите, предложи на членовете на комисията да 

се запознаят с постъпилите заявления, с цел извършване на преглед на документите и 

допускането на кандидатите до участие в конкурса. 

Не присъстват лица , депозирали оферти. 

За участие в процедурата в определения срок са подадени общо 14 оферти , 

разпределени както следва : 

1. За имот 21230.1.117, с. Дичево, местност „Водоем”:  подадено 1 бр. заявление 

2. За имот 21230,60,861, с .Дичево, местност „Водоем”:  подадени 2 броя заявления 

3. За имот 30377.60.90, с. Зафирово, местност „ Около гората,:  подадени 1 бр, 

заявления 

4. За имот 70336,50,214, с. Суходол, местност „Язовир”: подадени 1 брой 

заявления 



5. За имот 67828.1.76, с. Сокол, местност „Пътя Зафирово –Сокол”: подадено 3 бр. 

заявление 

6. За имот 67828.11.177, с .Сокол, местност „Пътя Зафирово- Сокол” : подадено 1 

бр. заявление 

7. За имот 3037.1.56, с. Зафирово, местност „ Богдански блок”:  подадени 1 брой 

заявления 

8. За имот 81075.51.522, с. Черногор, местност „ Пирамидата” :  подадени 3 броя 

заявления 

9. За имот 38707.20.28, с. Косара местност „ Извън регулация”,: подадени 1 брой 

заявления 

Общо : 14 броя заявления: 

 

Комисията пристъпи към разглеждане  на постъпилите заявления , като започна 

от първият , а именно : Николай ======== Червенков , с ЕГН ==========, 

с постоянен адрес :  ========, рег. № ОС– 05-08/12.04.2019 г.  . Участникът е 

декларирал желание да стопанисва язовир  с площ от 37.893 дка  / 37.975 дка ,  в 

местността „Пътя Зафирово- Сокол”  ,имот № 001077  / 67828.11.177 ,в землището на с. 

Сокол . Комисията с е запозна с представените документи към  заявлението. Направена 

бе справка и относно  липса или наличие на задължения на това физическо лице към 

НАП. Представено е копие на лична карта № =========. издадено от МВР – 

Силистра, удостоверение за липса на задължения към Община Главиница от 11.04.2019 

г-, документ за платен депозит  в размер на 80.00 лева от 12.04.2019 г., копие от 

платежен документ за закупени конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 11.04.2019 

г. Наред с това е попълнена декларация  за съгласие  за събиране , използване и 

обработка на лични данни от 12.04.2019 г.  съдържа се и предложение относно 

експлоатация на обекта.  Независимо , че е подадено едно заявление за този обект 

,конкурсната комисия счита , че следва да предприеме разглеждане  в детайли на 

предложението , депозирано от единствения участник .  При своята работа комисията 

безусловно се води  от утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  

26.03.2019 г.  , където е разяснена методиката за оценяване на постъпилото 

предложение .  Според предварително обявената методика  , изготвена от нарочна 

комисия , става ясно , че се оценяват пет компонента .   Предложението  съдържа 

информация относно бъдещи инвестиционни намерения.  Комисията счита , че едва 

последните две от тях , касаят такива , а първите три са свързани с поддръжка  на 

водоема. По първа точка – последните три години  да е развивал дейност ,свързано с 

производството на  риба  и рибни продукти този кандидат  не дава информация ,поради 

комисията счита , че не го е правил и той няма да получи 10 точки.  По въпроса за 

инвестиционните намерения с оглед коментара, ,комисията счита , че следва да получи 

2/4 от общо 20 точки или 10 точки,   тъй като приема само две от общо четири   за 

такива.  Срока на предложените инвестиционни намерения комисията счита за твърде 

продължителен , поради което и определя 3 точки за това. Отказа да заплаща наемна 

цена за три годишен период напред  комисията счита , че и тук не следва да се 

получават точки. Що се отнася до  годишната наемна цена, комисията сита , че следва 

кандидата да получи максимален брой точки – 20. Това е така , защото предложението 

надхвърля  значително първоначалната цена от 775.20 / Седемстотин седемдесет и пет 

лева и двадесет стотинки/  лева без ДДС . 

Независимо , че няма друг участник за този обект , комисията отчита , че 

методиката е с точкуване  „ до”,  съобразявайки всички обстоятелствата  дава общо по 

това предложения 33 /тридесет и три /  точки. 

Предвид , горното  комисията , на основание  чл. 76 л.1  изречение последно от 

от Наредба № 3 РПУРОИ  в Община Главиница  

 



РЕШИ : 

 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО НИКОЛАЙ ==== ЧЕРВЕНКОВ , с ЕГН 

==========, с постоянен адрес : ========== ,  като се имат предвид предварително 

обявените  от него условия за наемател на  язовир  с площ от 37.893 дка  / 37.975 дка ,  в 

местността „Пътя Зафирово- Сокол”  ,имот № 001077  / 67828.11.177 ,в землището на с. 

Сокол .: а именно :  

Наемна цена в размер на 1222.22 / хиляда двеста двадесет и два лева и двадесет и 

две стотинки/  лева без ДДС годишен наем, реализиране на инвестиционни намерения -  

чакълиране на пътя от асфалта до водоема и електрифициране на водоема  / региона на 

водоема/ за срок от 3 години от подписване на договора . Предложението да се счита 

неразделна част от договора. 

Комисията пристъпи към разглеждане  на следващото  заявления , а именно : ЕТ 

2016 – Кирил ========= Ангелов „ , ЕИК ======== , представлявано от Кирил 

====== Ангелов,  със седалище и адрес на управление : ============== рег. № ОС-

05-9 от 18.04.2019 г.. Участникът е декларирал желание да стопанисва язовир  с площ 

от 30.387 дка  / 30.396 дка,  в местността „Пирамидата”, имот № 000522 / № 

81075.51.522  в землището на с Черногор  . Комисията с е запозна с представените 

документи към  заявлението. Направена бе справка и относно  липса или наличие на 

задължения на това лице към НАП. Представено е копие на лична карта № 

============ г. г. издадено от МВР – Силистра, удостоверение за липса на 

задължения към Община Главиница от 18.04.2019 г-, документ за платен депозит  в 

размер на 60.00 лева от 18.04.2019 г., копие от платежен документ за закупени 

конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 15.04.2019 г. Наред с това е попълнена 

декларация  за съгласие  за събиране , използване и обработка на лични данни от 

18.04.2019 г.  съдържа се и предложение относно експлоатация на обекта .  При своята 

работа комисията безусловно се води  от утвърдения от Кмета на Община Главиница 

протокол от  26.03.2019 г.  , където е разяснена методиката за оценяване на 

постъпилото предложение .  Според предварително обявената методика  , изготвена от 

нарочна комисия , става ясно , че се оценяват пет компонента . Предложението  

съдържа информация относно бъдещи инвестиционни намерения.  Комисията счита , че 

едва последното от тях,  може съвсем условно,без конкретика,  да се приеме за такова , 

като другите са свързани с поддръжка на водоема. По първа точка – последните три 

години  да е развивал дейност ,свързано с производството на с риба  и рибни продукти 

този кандидат  не дава информация ,поради комисията счита , че не го е правил и той 

няма да получи 10 точки.  По въпроса за инвестиционните намерения с оглед 

коментара, ,комисията сита , че следва да получи 1/4 от общо 5 точки или 5 точки  тъй 

като приема само едно от общо четири  за такива.  Срока на предложените 

инвестиционни намерения комисията счита за твърде продължителен , поради което и 

определя 2 точки за това. Съгласието да заплаща  наемна цена за три годишен период 

напред  комисията счита , че води до получаване на максимален брой точки за това 

условие , а именно 40 точки  и тук  следва да се получават точки. Що се отнася до  

годишната наемна цена, комисията счита , че следва кандидата да получи максимален 

брой точки – 20. Това е така , защото предложението надхвърля   първоначалната цена 

от  583.20  /Петстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки/ лева  без Ддс .  

Предложението е 600.00  /Шестстотин / лева  без ДДС. 

Съгласно предварително обявените условия се изисква удостоверение за 

наличие или липса на задължение към НАП, след служебна справка следва да се има 

предвид ,че този участник има данни за такива без да са посочени цифри. В случая 

съгласно текста на чл. 77  от Наредба  № 3  РПУРОИ в Община Главиница , комисията   

не класира участник при две хипотези , нито една от които не е налице.  За това и този 



участник не следва да се отстранява. Този участник получава 67  / Шестдесет и седем 

точки/ точки. 

За същият обект има депозирани още две  заявления. 

Следващото е на Мюмюн ======= Юсеин , с постоянен адрес :  с. ========== 

, с ЕГН =========, вх. № рег. № ОС-05-14 от 22.04.2019 г.. Участникът е декларирал 

желание да стопанисва язовир  с площ от 30.387 дка  / 30.396 дка,  в местността 

„Пирамидата”  ,имот № 000522 / № 81075.51.522  в землището на с Черногор  . 

Комисията с е запозна с представените документи към  заявлението. Направена бе 

справка и относно  липса или наличие на задължения на това физическо лице към НАП. 

Представено е копие на лична карта № ======/===== г. . г. издадено от МВР – 

Силистра, удостоверение за липса на задължения към Община Главиница от 10.04.2019 

г-, документ за платен депозит  в размер на 60.00 лева от 10.04.2019 г., копие от 

платежен документ за закупени конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 09.04.2019 

г. Наред с това е попълнена декларация  за съгласие  за събиране , използване и 

обработка на лични данни от 22.04.2019 г.  съдържа се и предложение относно 

експлоатация на обекта .  При своята работа комисията безусловно се води  от 

утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  26.03.2019 г.  , където е 

разяснена методиката за оценяване на постъпилото предложение .  Според 

предварително обявената методика  , изготвена от нарочна комисия , става ясно , че се 

оценяват пет компонента .Предложението  съдържа информация относно бъдещи 

инвестиционни намерения.  Комисията счита , че въпреки многобройното изброяване , 

само една част касае действително инвестиционни намерения.  .Това е осигуряване на 

достъп до язовира – 1, осигуряване  на електричество – 10,  създаване на условия за 

спортен  риболов  - изграждане на беседки,  бунгала , кът за отдих и засаждане на 

дървета, както и  осветеност на язовира с осветителни тела – 12 .   В този случай , при 

това подробно изброяване, комисията счита , че този участник следва да получи 

максимален брой точки-  20. По първа точка – последните три години  да е развивал 

дейност ,свързано с производството на с риба  и рибни продукти този кандидат  не дава 

информация, поради комисията счита , че не го е правил и той няма да получи 10 точки.  

Срока на предложените инвестиционни намерения комисията счита за подходящ и 

относим към предложението , поради което и този участник за това получава 10 точки. 

Съгласието да заплаща  наемна цена за три годишен период напред  комисията счита , 

че води до получаване на максимален брой точки за това условие , а именно 40 точки  и 

тук  следва да се получават точки. Що се отнася до  годишната наемна цена, комисията 

счита , че следва кандидата да получи максимален брой точки – 20. Това е така , защото 

предложението надхвърля   първоначалната цена от  583.20  /Петстотин осемдесет и три 

цяло и двадесет стотинки / лева   без ДДС. Предложението  възлиза на 910.00 

/Деветстотин и десет / лева  без ДДС годишно. 

Съгласно предварително обявените условия се изисква удостоверение за 

наличие или липса на задължение към НАП ,след служебна справка следва да се има 

предвид ,че този участник има данни за такива  без да са посочени цифри. В случая 

съгласно текста на чл. 77  от  Наредба  № 3  РПУРОИ в Община Главиница , комисията   

не класира участник при две хипотези , нито една от които не е налице.  За това и този 

участник не следва да се отстранява. Този участник получава 90  /Деветдесет/ точки. 

Следващото предложение за същият обект е на ЕТ „ Пирамида” , представлявано 

от  Петър ======= Пенков  , със седалище  и адрес  на управление:  

=================, с ЕГН =========, вх. № рег. № ОС-05-16 от 22.04.2019 г.. 

Участникът е декларирал желание да стопанисва язовир  с площ от 30.387 дка  / 30.396 

дка,  в местността „Пирамидата”  ,имот № 000522 / № 81075.51.522  в землището на с 

Черногор  . Комисията с е запозна с представените документи към  заявлението. 

Направена бе справка и относно  липса или наличие на задължения на това физическо 

лице към НАП. Представено е копие на лична карта № ================== . г. 



издадено от МВР – Силистра, удостоверение за липса на задължения към Община 

Главиница от 22.04.2019 г., документ за платен депозит  в размер на 60.00 лева от 

22.04.2019 г., копие от платежен документ за закупени конкурсни книжа в размер на 

20.00 лева от 22.04.2019 г. Наред с това е попълнена декларация  за съгласие  за 

събиране , използване и обработка на лични данни от 22.04.2019 г.  Съдържа се и 

предложение относно експлоатация на обекта .  При своята работа комисията 

безусловно се води  от утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  

26.03.2019 г.  , където е разяснена методиката за оценяване на постъпилото 

предложение .  Според предварително обявената методика  , изготвена от нарочна 

комисия , става ясно , че се оценяват пет компонента . Предложението  съдържа 

единствено утвърдителен отговор относно стажа в областта , поради което този 

участник не следва да получи  10 точки – максимален брой . Информация относно 

бъдещи инвестиционни намерения сочи няколко , комисията обаче приема само 

първите две , а останалите представляват поддръжка   на водоема .  За това  този 

участник ще получи 8 точки от общо 20  Срока на предложените инвестиционни 

намерения  е доста дълъг , поради което и комисията счита , че  по това условие следва 

кандидата да получи 8 точки. . Съгласието да заплаща  наемна цена за три годишен 

период напред  комисията счита , че води до получаване на максимален брой точки за 

това условие , а именно 40 точки  и тук  следва да се получават точки. Що се отнася до  

годишната наемна цена, комисията счита, че следва кандидата да получи максимален 

брой точки – 20. Това е така , защото предложението надхвърля   първоначалната цена 

от  583.20  /Петстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки/ лева  без ДДС. 

Предложението  възлиза на 600.00  /Шестстотин/ лева без ДДС годишно. 

Съгласно предварително обявените условия се изисква удостоверение за 

наличие или липса на задължение към НАП ,след служебна справка следва да се има 

предвид ,че този участник има данни за такива  без да са посочени цифри. В случая 

съгласно текста на чл. 77  о от Наредба  № 3  РПУРОИ в Община Главиница , 

комисията   не класира участник при две хипотези , нито една от които не е налице.  За 

това и този участник не следва да се отстранява. Този участник получава 68/ шестдесет  

и осем / точки . 

За прецизност следва да се уточни , че  предложението е подписана от 

физическото лице с фирма ЕТ”Пирамида” , без никакви други данни , включително и 

без ЕИК. Квитанцията е от физическо лице , депозита е от физическо лице , поради 

което и комисията счита , че като такова следва да се коментира в случая.  Не представя  

доказателства за предишни договори.  

Предвид , горното  комисията , на основание  чл. 76 чл.1  от Наредба  № 3  

РПУРОИ в Община Главиница, комисията  

 РЕШИ : 

 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО МЮМЮН ====== ЮСЕИН , с постоянен адрес 

:  ===================, с ЕГН  ======== ,като се имат предвид предварително 

обявените  от него условия за наемател на язовир  с площ от 30.387 дка  / 30.396 дка,  в 

местността „Пирамидата”, имот № 000522 / № 81075.51.522  в землището на с Черногор  

: а именно :  

Наемна цена в размер на 910.00  /Деветстотин и десет / лева  без ДДС годишен 

наем, реализиране на инвестиционни намерения - осигуряване на достъп до язовира –  3 

месеца ,  осигуряване  на електричество –  6 месеца ,  създаване на условия за спортен  

риболов  - изграждане на беседки,  бунгала , кът за отдих и засаждане на дървета – 12 

месеца , както и  осветеност на язовира с осветителни тела – 12 месеца , от подписване 

на договора при заплащане на тригодишна наемна цена. Предложението да се счита 

неразделна част от договора.  



Комисията пристъпи към разглеждане  на постъпило заявления от  Седат ===== 

Рашид , с ЕГН ============ с постоянен адрес :  =============, рег. № ОС – 05-

10/19.04.2019  . Участникът е декларирал желание да стопанисва язовир  с площ от 

10.796 дка  / 10.799 дка ,  в местността „Водоем”  ,имот № 80086  / 21230.60.86 ,в 

землището на с. Дичево . Комисията с е запозна с представените документи към  

заявлението. Направена бе справка и относно  липса или наличие на задължения на 

това физическо лице към НАП. Представено е копие на лична карта №  

================= г. . издадено от МВР – Силистра,  удостоверение за липса на 

задължения към Община Главиница от 17.04.2019 г-, документ за платен депозит  в 

размер на 20.00 лева от 19.04.2019 г., копие от платежен документ за закупени 

конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 10.04.2019 г. Наред с това е попълнена 

декларация  за съгласие  за събиране , използване и обработка на лични данни от 

19.04.2019 г.  Съдържа се и предложение относно експлоатация на обекта. Конкурсната 

комисия счита , че следва да предприеме разглеждане  в детайли на предложението , 

депозирано от единствения участник .  При своята работа комисията безусловно се 

води  от утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  26.03.2019 г.  , където 

е разяснена методиката за оценяване на постъпилото предложение .  Според 

предварително обявената методика  , изготвена от нарочна комисия , става ясно , че се 

оценяват пет компонента . На първо място  предложението  съдържа информация 

относно бъдещи инвестиционни намерения.  Комисията счита , че едва  второ и трето , 

касаят такива , а останалите три нямат отношение.. По първа точка – последните три 

години  да е развивал дейност ,свързано с производството на с риба  и рибни продукти 

този кандидат  не дава информация ,поради което комисията счита , че не го е правил и 

той няма да получи 10 точки.  Записано е „ДА”,  но служебно известно е , че  в региона 

на община Главиница не е развивал такава дейност. Ако го е сторил в друг регион  това 

пак не води до получаване  на тези точки, тъй като условието касае само региона на 

община Главиница. По въпроса за инвестиционните намерения с оглед коментара, 

,комисията сита , че следва да получи 2/5 от общо 20 точки или 8 точки  тъй като 

приема само две от общо пет за такива.  Срока на предложените инвестиционни 

намерения комисията, счита че е буквално нереалистичен  но след като този кандидат 

поема такава отговорност, то ще получи  10 точки за това.  Заплащане на  наемна цена 

за три годишен период напред  комисията счита , че води до получаване на 40 точки. 

Що се отнася до  годишната наемна цена ,комисията счита , че предложението на 

кандидата не е съобразено с предварително обявената първоначална цена ,под която не 

може да се приеме валидно ценово предложение. В случая този участник предвид 

предложените от него 100.00 лева без ДДС годишна наемна цена , следва да бъде 

отстранен. 

За същият обект има още едно заявление – Гюлсер ===== Хюсеин , с ЕГН 

===============, с постоянен адрес ==============, рег. № ОС – 05-

18/22.04.2019  . Участникът е декларирал желание да стопанисва язовир  с площ от 

10.796 дка  / 10.799 дка ,  в местността „Водоем”  ,имот № 80086  / 21230.60.86 ,в 

землището на с. Дичево . Комисията с е запозна с представените документи към  

заявлението. Направена бе справка и относно  липса или наличие на задължения на 

това физическо лице към НАП. Представено е копие на лична карта №  

=============== г. . издадено от МВР – Силистра,  удостоверение за липса на 

задължения към Община Главиница от 22.04.2019 г-, документ за платен депозит  в 

размер на 20.00 лева от 22.04.2019 г., копие от платежен документ за закупени 

конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 22.04.2019 г. Наред с това е попълнена 

декларация  за съгласие  за събиране , използване и обработка на лични данни от 

22.04.2019 г.  Съдържа се и предложение относно експлоатация на обекта. Конкурсната 

комисия счита , че следва да предприеме разглеждане  в детайли на предложението , 

депозирано от  участника .  При своята работа комисията безусловно се води  от 



утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  26.03.2019 г.  , където е 

разяснена методиката за оценяване на постъпилото предложение .  Според 

предварително обявената методика  , изготвена от нарочна комисия , става ясно , че се 

оценяват пет компонента . Предложението  съдържа информация относно бъдещи 

инвестиционни намерения.  Комисията счита , че единствено  дял втори от 

предложението може да се разглежда като такива   в точки от 1 – 7 включително.  

Независимо , че има доста богато предложение в първата му част то касае поддръжка  

на водоема. Предложението реално за изпълнение инвестиционни намерения , обаче са 

значителни по своя вид  и следва  в този случай кандидата да получи максимален брой 

20 точки. По първа точка – последните три години  да е развивал дейност ,свързано с 

производството на с риба  и рибни продукти този кандидат  не дава информация, 

,поради което комисията счита , че не го е правил и той няма да получи 10 точки. Срока 

на предложените инвестиционни намерения комисията счита, че той е реалистичен , 

предвид  големите очаквания за реализация и в тази връзка кандидата следва да получи 

максимален брой -  10 точки..  Заплащане на  наемна цена за три годишен период 

напред  комисията счита , че води до получаване на 40 точки. Що се отнася до  

годишната наемна цена , предложението е 445.00 /четиристотин четиридесет и пет /  

лева и почти надхвърля двукратно първоначално обявената цена – 220.80 /Двеста и 

двадесет лева и осемдесет стотинки / лева . За това кандидата получава 10 точки.  Няма 

задължения към НАП след направена служебна проверка. Този участник  получава 90 

точки. 

Предвид , горното  комисията , на Предвид , горното  комисията , на основание  

чл. 76 чл.1  от Наредба  № 3  РПУРОИ в Община Главиница, комисията  

  

 РЕШИ : 

 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО ГЮЛСЕР ===== ХЮСЕИН , с ЕГН 

==============, с постоянен адрес :  =================  „,като се имат предвид 

предварително обявените  от нея условия  за наемател на язовир  с площ от 10.796 дка  / 

10.799 дка ,  в местността „Водоем”  ,имот № 80086  / 21230.60.86 ,в землището на с. 

Дичево : а именно :  

Наемна цена в размер на 445.00  /Четиристотин четиридесет е пет / лева  без 

ДДС годишен наем, реализиране на инвестиционни намерения – поставяне на фургон  

за охрана , поставяне на маси , пейки и навеси  за отдих, изграждане на мини детска 

площадка, обособяване на кът за сметосъбиране ,  и поставяне на специални 

контейнери за тях, поставяне на химически  тоалетни , обособяване на места  за 

поставяне на сглобяеми барбекюта , изграждане на система за видеонаблюдение и 

соларно осветление в района  , със срок на изпълнение до 31.12.2020 г. , при заплащане 

на тригодишна наемна цена. Предложението да се счита неразделна част от договора.

 ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА  Седат====== Рашид , с ЕГН 

========= с постоянен адрес :  =========== на основание чл 77 ал. 1 т.1 от  наредба 

№ 3  на Община Главиница. 

Комисията пристъпи към разглеждане  на  заявления  от ЕТ”Румен – Румен 

Ганев” , ЕИК =========== , със седалище и адрес на управление  : 

=============== , представлявано от Румен ======= Ганев , с ЕГН ==========  . 

Участникът е декларирал желание да стопанисва язовир  с площ от 119.042 дка  

/118.834 дка ,  в местността „Около гората”  ,имот № 001090  / 30377.60.90 ,в землището 

на с. Зафирово  . Комисията се запозна с представените документи към  заявлението. 

Направена бе справка и относно  липса или наличие на задължения на този кандидат  

към НАП – няма задължения. Представено е копие на лична карта № 

===============. издадено от МВР – Силистра, удостоверение за липса на 

задължения към Община Главиница от 22.04.2019 г-, документ за платен депозит  в 



размер на 230.00 лева от 22.04.2019 г., копие от платежен документ за закупени 

конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 17.04.2019 г. Наред с това е попълнена 

декларация  за съгласие  за събиране , използване и обработка на лични данни от 

22.04.2019 г.  Съдържа се и предложение относно експлоатация на обекта.  Независимо,  

че е подадено едно заявление за този обект ,конкурсната комисия счита , че следва да 

предприеме разглеждане  в детайли на предложението , депозирано от единствения 

участник .  При своята работа комисията безусловно се води  от утвърдения от Кмета на 

Община Главиница протокол от  26.03.2019 г.  , където е разяснена методиката за 

оценяване на постъпилото предложение .  Според предварително обявената методика  , 

изготвена от нарочна комисия , става ясно , че се оценяват пет компонента . На първо 

място  предложението  съдържа информация относно бъдещи инвестиционни 

намерения.  Комисията счита , че три  от тях , касаят такива , а останалите  са свързани  

с поддръжка  на водоема. По първа точка – последните три години  да е развивал 

дейност ,свързано с производството на с риба  и рибни продукти този кандидат   дава 

подробна информация ,поради комисията счита , че  го е правил и той  получава 10 

точки.  По въпроса за инвестиционните намерения с оглед коментара, ,комисията сита , 

че следва да получи 3/5 от общо 20 точки или 12 точки  тъй като приема само две от 

общо пет за такива.  Срока на предложените инвестиционни намерения комисията 

счита за реалистичен , с оглед предложените намерения в тази посока , поради което и 

определя 10 точки за това. Заплаща наемна цена за три годишен период напред  

комисията счита , че и тук  следва да се получават 40 точки. Що се отнася до  

годишната наемна цена ,комисията счита , че следва кандидата да получи максимален 

брой точки – 20. Това е така , защото предложението надхвърля   първоначалната цена 

от 2280.00  / Две хиляди двеста и осемдесет / лева  без ДДС , а кандидата предлага 

2300.00  / Две хиляди и триста  / лева  без ДДС годишна наемна цена. . 

Независимо , че няма друг участник за този обект , комисията отчита , че 

методиката е с точкуване  „ до „ съобразявайки всички обстоятелствата  дава общо по 

това предложения 82 точки. 

Предвид , горното  комисията , на Предвид , горното  комисията , на Предвид , 

горното  комисията , на основание  чл. 76 чл.1  от Наредба  № 3  РПУРОИ в Община 

Главиница, комисията  

  

 РЕШИ : 

 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО ЕТ”Румен – Румен Ганев” , ЕИК ========= , 

със седалище и адрес на управление  : ================ , представлявано от Румен  

======== Ганев , като се имат предвид предварително обявените  от него условия за 

наемател на  язовир  с площ от 119.042 дка  /118.834 дка ,  в местността „Около гората”  

,имот № 001090  / 30377.60.90 ,в землището на с. Зафирово  . : а именно : Наемна цена в 

размер на 2300.00 /две хиляди и триста  / лева  без ДДС годишен наем, реализиране на 

инвестиционни намерения -  обособяване на дървени беседки около язовира ,частично 

засипване  с чакъл  на пътя за достъп до язовира и соларно осветление за срок до 

31.12.2020 г. ,от подписване на договора , плащане на тригодишна наемна цена при 

подписване на договора . Предложението да се счита неразделна част от договора. 

Комисията пристъпи към разглеждане  на  заявления  от ЕТ”Калити – Ружди 

Салим ” , ЕИК ============= , със седалище и адрес на управление  : 

=================, представлявано от Ружди ======Салим  , с ЕГН 

============  с вх. Рег. № ОС – 05-20 / 22.04.2019 г. . Участникът е декларирал 

желание да стопанисва язовир  с площ от 98.396 дка  /98.428 дка ,  в местността 

„Язовир”  ,имот № 0060214  / 70336.50.214 ,в землището на с. Суходол   . Комисията се 

запозна с представените документи към  заявлението. Направена бе справка и относно  

липса или наличие на задължения на този кандидат  към НАП – няма задължения .. 



Представено е копие на лична карта № ========= г. издадено от МВР – Силистра, 

удостоверение за липса на задължения към Община Главиница от 10.04.2019 г-, 

документ за платен депозит  в размер на 200.00 лева от 10.04.2019 г., копие от платежен 

документ за закупени конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 10.04.2019 г. Наред с 

това е попълнена декларация  за съгласие  за събиране , използване и обработка на 

лични данни от 22.04.2019 г.  Съдържа се и предложение относно експлоатация на 

обекта Независимо , че е подадено едно заявление за този обект ,конкурсната комисия 

счита , че следва да предприеме разглеждане  в детайли на предложението , депозирано 

от единствения участник .  При своята работа комисията безусловно се води  от 

утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  26.03.2019 г.  , където е 

разяснена методиката за оценяване на постъпилото предложение .  Според 

предварително обявената методика  , изготвена от нарочна комисия , става ясно , че се 

оценяват пет компонента . Предложението  съдържа информация относно бъдещи 

инвестиционни намерения в дял II .  Комисията счита , че само едно  от тях не 

представляват инвестиционни намерения .,а част от социална програма . Изброени са 

множество идеи , които комисията счита , че няма пречка да се реализират в 

посочените срокове . В този случай  затова условие кандидат следва да получи 20 

точки. По отношение на първото условие- – последните три години  да е развивал 

дейност ,свързано с производството на с риба  и рибни продукти този кандидат   дава 

подробна информация ,поради комисията счита , че  го е правил и той  получава 10.  

Срока на предложените инвестиционни намерения комисията счита за реалистичен, с 

оглед предложените намерения в тази посока , поради което и определя 10 точки за 

това.  Заплаща наемна цена за три годишен период напред  комисията счита , че и тук  

следва да се получават 40 точки. Що се отнася до  годишната наемна цена, комисията 

счита , че следва кандидата да получи максимален брой точки – 20. Това е така , защото 

предложението надхвърля   първоначалната цена от 2007.60  / две хиляди и седем лева 

и шестдесет стотинки / лева  без ДДС, а кандидата предлага 2010.00  /Две хиляди и 

десет / лева без ДДС годишна наемна цена. . 

Независимо , че няма друг участник за този обект , комисията отчита , че 

методиката е с точкуване  „ до „ съобразявайки всички обстоятелствата  дава общо по 

това предложения  100 точки. 

 Предвид , горното  комисията ,  на основание  чл. 76 чл.1  от Наредба  № 3  

РПУРОИ в Община Главиница, комисията  

 

 РЕШИ :  

 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО  ЕТ”КАЛИТИ – РУЖСДИ САЛИМ ” , ЕИК 

============= , СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ  : 

============== , ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ  РУЖДИ====== САЛИМ   като се имат 

предвид предварително обявените  от него условия  за наемател  на язовир  с площ от 

98.396 дка  /98.428 дка ,  в местността „Язовир”  ,имот № 0060214  / 70336.50.214 ,в 

землището на с. Суходол   : а именно : Наемна цена в размер на 2010.00 /Две хиляди и 

десет / лева  без ДДС годишен наем, реализиране на инвестиционни намерения – 

поставяне на фургон  за охрана , поставяне на маси , пейки и навеси  за отдих, 

изграждане на мини детска площадка, обособяване на кът за сметосъбиране ,  и 

поставяне на специални контейнери за тях, поставяне на химически  тоалетни , 

обособяване на места  за поставяне на сглобяеми барбекюта , изграждане на система за 

видеонаблюдение и соларно осветление в района  , със срок на изпълнение до 

31.12.2020 г. , при заплащане на тригодишна наемна цена. Предложението да се счита 

неразделна част от договора 

Комисията пристъпи към разглеждане  на  заявления  от Йорданка 

=======Георгиева , с ЕГН =============, с постоянен адрес : ========== ,  с вх. 



Рег. № ОС – 05-15 / 22.04.2019 г. . Участникът е декларирал желание да стопанисва 

язовир  с площ от  18.820 дка / 18.826 дка ,  в местността „Извън Регулация”  ,имот № 

28  / 38707.20.28 ,в землището на с.Косара   . Комисията се запозна с представените 

документи към  заявлението. Направена бе справка и относно  липса или наличие на 

задължения на този кандидат  към НАП – няма задължения . Представено е копие на 

лична карта № ============== г. издадено от МВР – Силистра, удостоверение за 

липса на задължения към Община Главиница от 19.04.2019 г-, документ за платен 

депозит  в размер на 40.00 лева от 19.04.2019 г., копие от платежен документ за 

закупени конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 10.04.2019 г. Наред с това е 

попълнена декларация  за съгласие  за събиране , използване и обработка на лични 

данни от 22.04.2019 г.  Съдържа се и предложение относно експлоатация на обекта 

Независимо , че е подадено едно заявление за този обект ,конкурсната комисия счита , 

че следва да предприеме разглеждане  в детайли на предложението , депозирано от 

единствения участник .  При своята работа комисията безусловно се води  от 

утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  26.03.2019 г.  , където е 

разяснена методиката за оценяване на постъпилото предложение .  Според 

предварително обявената методика  , изготвена от нарочна комисия , става ясно , че се 

оценяват пет компонента . На първо място  се съдържа информация относно предходна 

дейност , развивана от лицето. За това то получава 10 точки. По отношение на условие 

– инвестиционни намерения , то не следва да получи никакви точки , тъй като не се 

съдържа такива намерения. Посоченото е задължение на всеки наемател на воден 

обект. По същият начин не следва да получава и за срок на инвестиционни намерения , 

тъй като такива не се предлагат , за да се обсъжда срок на реализация.  Лицето 

декларира , че  ще  заплаща наемна цена за три годишен период напред  комисията 

счита , че и тук  следва да се получават 40 точки. Що се отнася до  годишната наемна 

цена ,комисията счита , че следва кандидата да получи максимален брой точки – 20. 

Това е така , защото предложението надхвърля   първоначалната цена от  384.00 /Триста 

осемдесет е четири / лева   без ДДС , а кандидата предлага 35.00 /Тридесет и пет / лева 

месена  наемна цена или определяемите 420.00 /четиристотин и двадесет /  лева 

годишна наемна цена без ДДС.  . 

Независимо , че няма друг участник за този обект , комисията отчита , че 

методиката е с точкуване  „ до „ съобразявайки всички обстоятелствата  дава общо по 

това предложения  60 точки. 

Предвид , горното  комисията ,  на основание  чл. 76 чл.1  от Наредба  № 3  

РПУРОИ в Община Главиница, комисията  

 

 РЕШИ :  

 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО  ЙОРДАНКА ====== ГЕОРГИЕВА , С ЕГН 

==============, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС : ========== ,  с вх. Рег. № ОС – 05-15 / 

22.04.2019 г: като се имат предвид предварително обявените от нея условия  за 

наемател  на  язовир  с площ от  18.820 дка / 18.826 дка ,  в местността „Извън 

Регулация”  ,имот № 28  / 38707.20.28 ,в землището на с.Косара   а именно : 

Наемна цена в размер на 420.00 /четиристотин и двадесет /  лева наемна годишна цена 

без ДДС ,  плащане на тригодишна наемна цена при подписване на договора . 

Предложението да се счита неразделна част от договора. 

Комисията пристъпи към разглеждане  на  заявления  от ” ЕТ Петър Савчев 92 „ 

ЕООД” , ЕИК =============== , със седалище и адрес на управление  :град 

=========, представлявано от Тенай  =======Мустафан,  , с ЕГН 

================   с вх. Рег. № ОС – 05-17 / 22.04.2019 г. . Участникът е декларирал 

желание да стопанисва язовир  с площ от  65.464 дка   65.486 дка ,  в местността „ 

Богдански блок”  ,имот № 1056  /3037.1.56 ,в землището на с. Зафирово. Комисията се 



запозна с представените документи към  заявлението. Направена бе справка и относно  

липса или наличие на задължения на този кандидат  към НАП – няма задължения .. 

Представено е копие на лична карта № =============== г. издадено от МВР – 

Силистра, удостоверение за липса на задължения към Община Главиница от 22.04.2019 

г-, документ за платен депозит  в размер на 130.00 лева от 19.04.2019 г., копие от 

платежен документ за закупени конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 19.04.2019 

г. Наред с това е попълнена декларация  за съгласие  за събиране , използване и 

обработка на лични данни от 19.04.2019 г.  Съдържа се и предложение относно 

експлоатация на обекта Независимо , че е подадено едно заявление за този обект, 

конкурсната комисия счита , че следва да предприеме разглеждане  в детайли на 

предложението , депозирано от единствения участник .  При своята работа комисията 

безусловно се води  от утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  

26.03.2019 г.  , където е разяснена методиката за оценяване на постъпилото 

предложение .  Според предварително обявената методика  , изготвена от нарочна 

комисия , става ясно , че се оценяват пет компонента . Предложението  съдържа 

информация относно бъдещи инвестиционни намерения.  Комисията счита , че само 

последното от четирите може да се коментира като такова, поради което и следва да 

получи 5 точки. По отношение на първото условие- – последните три години  да е 

развивал дейност ,свързано с производството на с риба  и рибни продукти този 

кандидат   дава подробна информация ,поради комисията счита , че  го е правил и той  

получава 10 точки. Касае се за правоприемство – ЕТ „ Петър Савчев 92  се купува от 

Петър Савчев 92 ЕООД.  Срока на предложените инвестиционни намерения комисията 

счита  че не може да се оцени ,тъй като липсва конкретика. Заплаща наемна цена за три 

годишен период напред  комисията счита , че и тук  следва да се получават 40 точки. 

Що се отнася до  годишната наемна цена ,комисията счита , че следва кандидата да 

получи максимален брой точки – 20. Това е така , защото предложението надхвърля   

първоначалната цена от 1257.60 /Хиляда двеста петдесет и седем лева и шестдесет 

стотинки/ лева  без ДДС , а кандидата предлага 1500.00  /Хиляда и петстотин / лева без 

ДДС годишна наемна цена. . 

Независимо , че няма друг участник за този обект , комисията отчита , че 

методиката е с точкуване  „ до „ съобразявайки всички обстоятелствата  дава общо по 

това предложения  75 точки. 

Предвид , горното  комисията ,  на основание  чл. 76 чл.1  от Наредба  № 3  

РПУРОИ в Община Главиница, комисията  

 

 РЕШИ :  

 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО  „ЕТ ПЕТЪР САВЧЕВ 92 „ ЕООД” , ЕИК 

============== , СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ  :===========, 

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ТЕНАЙ  ====== МУСТАФА, като се имат предвид 

предварително обявените  от него условия за наемател на язовир  с площ от  65.464 дка   

65.486 дка ,  в местността „ Богдански блок”  ,имот № 1056  /3037.1.56 ,в землището на 

с. Зафирово: а именно : 

Наемна цена в размер на 1500.00 / Хиляда и петстотин / лева без ДДС годишен наем, 

реализиране на инвестиционни намерения -  изграждане на  къщи , навес  с маса , 

плащане на тригодишна наемна цена при подписване на договора . Предложението да 

се счита неразделна част от договора. 

Комисията пристъпи към разглеждане  на  заявления  от ЗП „Севгюл ====Муса ,  

с ЕГН =========== , с постоянен адрес  : ====== , чрез пълномощник Седат 

=====Муса , с ЕГН ==============, нотариално заверено от 09.09.2016 г.  при 

нотариус Анелия Раева , с рег- № 315 , рег. № 4952/ 09.09.2016 г. / , вх. Рег. № ОС – 05-

19 / 22.04.2019 г. . Участникът е декларирал желание да стопанисва язовир  с площ от  



103.148 дка /103.358 дка ,  в местността „ „Водоем” , с. Дичево   ,имот № 90117 

/21230.1.117 ,в землището на с. Дичево . Комисията се запозна с представените 

документи към  заявлението. Направена бе справка и относно  липса или наличие на 

задължения на този кандидат  към НАП – няма задължения .. Представено е копие на 

лична карта № =============== г. издадено от МВР – Силистра, удостоверение за 

липса на задължения към Община Главиница от 22.04.2019 г-, документ за платен 

депозит  в размер на 200.00 лева от 22.04.2019 г., копие от платежен документ за 

закупени конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 22.04.2019 г. Наред с това е 

попълнена декларация  за съгласие  за събиране , използване и обработка на лични 

данни от 22.04.2019 г.  Съдържа се и предложение относно експлоатация на обекта 

Независимо , че е подадено едно заявление за този обект ,конкурсната комисия счита , 

че следва да предприеме разглеждане  в детайли на предложението , депозирано от 

единствения участник .  При своята работа комисията безусловно се води  от 

утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  26.03.2019 г.  , където е 

разяснена методиката за оценяване на постъпилото предложение .  Според 

предварително обявената методика  , изготвена от нарочна комисия , става ясно , че се 

оценяват пет компонента . Предложението  съдържа информация относно бъдещи 

инвестиционни намерения.  Комисията счита , че само две от тях не представляват 

инвестиционни намерения , а поддръжка  на водоема. Изброени са множество идеи , 

които комисията счита , че няма пречка да се реализират в посочените срокове . В този 

случай  затова условие кандидат следва да получи 16 точки . По отношение на първото 

условие- – последните три години  да е развивал дейност ,свързано с производството на 

с риба  и рибни продукти този кандидат   дава подробна информация ,поради 

комисията счита , че  го е правил и той  получава 10 точки.  По въпроса за 

инвестиционните намерения с оглед коментара, ,комисията сита , че следва да получи 

8/10 от общо 20 точки или 16 точки  тъй като приема само две от общо пет за такива.  

Срока на предложените инвестиционни намерения комисията счита за реалистичен , с 

оглед предложените намерения в тази посока , поради което и определя 10 точки за 

това. Заплаща наемна цена за три годишен период напред  комисията счита , че и тук  

следва да се получават 40 точки. Що се отнася до  годишната наемна цена ,комисията 

счита , че следва кандидата да получи максимален брой точки – 20. Това е така , защото 

предложението надхвърля   първоначалната цена от 1984.80  /Хиляда деветстотин 

осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ лева  без ДДС , а кандидата предлага 

2000.00 /Две хиляди /  лева без ДДС годишна наемна цена. . 

Предвид , горното  комисията ,  на основание  чл. 76 чл.1  от Наредба  № 3  

РПУРОИ в Община Главиница, комисията  

 

 РЕШИ :  

 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО ЗП „СЕВГЮЛ ===== МУСА ,  С ЕГН 

============== , С ПОСТОЯНЕН АДРЕС  : ========= , чрез пълномощник Седат 

Бейзат Муса , с ЕГН ==========, ,като се имат предвид предварително обявените  от 

него условия ца наемател на  язовир  с площ от  103.148 дка /103.358 дка ,  в местността 

„ „Водоем” , с. Дичево   ,имот № 90117 /21230.1.117 ,в землището на с. Дичево а 

именно : 

Наемна цена в размер на 2000.00  /Две хиляди / лева без ДДС годишен наем, 

реализиране на инвестиционни намерения -  преместваеми помещения тип „фургон”  - 

работно помещение , поставяне на маси , пейки , навеси , мини детска площадка , - 

изграждане , места за отпадъци обособяване , химически тоалетни , сглобяеми 

барбекюта, система за видеонаблюдение и соларно осветление до 31.12.2020,, плащане 

на тригодишна наемна цена при подписване на договора . Предложението да се счита 

неразделна част от договора. 



Комисията пристъпи към разглеждане  на следващото  заявления , а именно : ЕТ 

Тони – М – Лазар Денчев „ , ЕИК ============= , представлявано от Лазар ==== 

Денчев ,със седалище и адрес на управление : =========, вх. № рег. № ОС-05- 12 от 

22.04.2019 г.. Участникът е декларирал желание да стопанисва язовир  с площ от  

62.328 дка  / 62.397 дка,  в местността „Пътя Зафирово СОКОЛ”  ,имот № 1076 / № 

67828.1.76  в землището на с Сокол  . Комисията с е запозна с представените документи 

към  заявлението. Направена бе справка и относно  липса или наличие на задължения 

на това физическо лице към НАП. Представено е копие на лична карта № 

================= г. г. издадено от МВР – Силистра, удостоверение за липса на 

задължения към Община Главиница от 11.04.2019 г-, документ за платен депозит  в 

размер на 130.00 лева от 08.04.2019 г., копие от платежен документ за закупени 

конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 08.04.2019 г. Наред с това е попълнена 

декларация  за съгласие  за събиране , използване и обработка на лични данни от 

22.04.2019 г.  съдържа се и предложение относно експлоатация на обекта .  При своята 

работа комисията безусловно се води  от утвърдения от Кмета на Община Главиница 

протокол от  26.03.2019 г.  , където е разяснена методиката за оценяване на 

постъпилото предложение .  Според предварително обявената методика  , изготвена от 

нарочна комисия , става ясно , че се оценяват пет компонента . Предложението  

съдържа информация относно бъдещи инвестиционни намерения.  Комисията счита , че 

само една част от тях следва да   се приемат за инвестиционни намерения.  Откриване 

на работни места, закупуване на движими вещи  не представляват такива , както и 

организирането на спортни състезания. В случая  от общо 8 следва да се приемат  5 , 

което води до 13 точки – 5/8  от 20  . По първа точка – последните три години  да е 

развивал дейност ,свързано с производството на с риба  и рибни продукти този 

кандидат   заявява , че е изпълнявал такава  и за това получава 10 точки. Срока на 

предложените инвестиционни намерения комисията счита за твърде продължителен , 

поради което и определя  8  точки за това. Съгласието да заплаща  наемна цена за три 

годишен период напред  комисията счита , че води до получаване на максимален брой 

точки за това условие , а именно 40 точки  и тук  следва да се получават точки. Що се 

отнася до  годишната наемна цена, комисията счита , че следва кандидата да получи 

максимален брой точки – 20. Това е така , защото предложението надхвърля   

първоначалната цена от  1272.00  / Хиляда двеста седемдесет и два лева /   без ДДС .  

Предложението е 1500.00  /Хиляда и петстотин / лева без ДДС. 

Съгласно предварително обявените условия се изисква удостоверение  за 

наличие или липса на задължения  към НАП ,след служебна справка следва да се има 

предвид ,че този участник няма данни за такива без да са посочени цифри. Този 

участник получава 91 точки. 

За същият обект има депозирани още две  заявления. 

Следващото е на  ЕТ” БГ  Христов - Борис Христов „   , със седалище  и адрес на 

управление :  ===================,  ЕИК =============, вх. № рег. № ОС-05-13 

от 22.04.2019 г.. Участникът е декларирал желание да стопанисва язовир  с площ от  

62.328 дка  / 62.397 дка,  в местността „Пътя Зафирово СОКОЛ”  ,имот № 1076 / № 

67828.1.76  в землището на с Сокол  . Комисията с е запозна с представените документи 

към  заявлението Комисията с е запозна с представените документи към  заявлението. 

Направена бе справка и относно  липса или наличие на задължения на това юридическо 

лице към НАП. Представено е копие на лична карта № =============== г. . г. 

издадено от МВР – Силистра, удостоверение за липса на задължения към Община 

Главиница от 22.04.2019 г-, документ за платен депозит  в размер на 13.00 лева от 

22.04.2019 г., копие от платежен документ за закупени конкурсни книжа в размер на 

20.00 лева от 10.04.2019 г. Наред с това е попълнена декларация  за съгласие  за 

събиране , използване и обработка на лични данни от 22.04.2019 г. . Съдържа се и 

предложение относно експлоатация на обекта .  При своята работа комисията 



безусловно се води  от утвърдения от Кмета на Община Главиница протокол от  

26.03.2019 г.  , където е разяснена методиката за оценяване на постъпилото 

предложение .  Според предварително обявената методика  , изготвена от нарочна 

комисия , става ясно , че се оценяват пет компонента . Предложението  съдържа 

информация относно бъдещи инвестиционни намерения.  Комисията счита , че въпреки 

многобройното изброяване , само една част касае действително инвестиционни 

намерения.   - това е осигуряване на достъп до язовира – изграждане на  охраняем 

малък плаж ,  оформяне  на нова дига на мястото на стария мост, което не представлява 

реновиране на съществуваща дига , а оптимизиране на пространството около водната 

площ,  електрифициране  ,  обезопасяване и охрана  с поставяне на бариери , 

предупредителни табели. Предвид предложеното различно от останалите 

инвестиционно намерение ,свързано с изграждане на охраняем плаж в летният период , 

комисията счита , че този участник следва да получи максимален  брой точки -  20. По 

първа точка – последните три години  да е развивал дейност ,свързано с производството 

на с риба  и рибни продукти този кандидат  не дава информация, поради комисията 

счита , че не го е правил и той няма да получи 10 точки.  Срока на предложените 

инвестиционни намерения комисията счита за подходящ и относим към 

предложението,  поради което и този участник за това получава 10 точки. Съгласието 

да заплаща  наемна цена за три годишен период напред  комисията счита , че води до 

получаване на максимален брой точки за това условие , а именно 40 точки  и тук  

следва да се получават точки. Що се отнася до  годишната наемна цена, комисията 

счита , че следва кандидата да получи максимален брой точки – 18. Това е така , защото 

предложението надхвърля   първоначалната цена от  1272.00  /Хиляда двеста 

седемдесет и два / лева  без ДДС . Предложението  възлиза на  1400.00   /Хиляда и 

четиристотин / лева  без ДДС годишно, което е по ниско от предложението на 

предходният кандидат , което е 1500.00  /Хиляда и петстотин / лева без ДДС . . 

Съгласно предварително обявените условия се изисква удостоверение за 

наличие или липса на задължение към НАП ,след служебна справка следва да се има 

предвид ,че този участник няма  данни за такива. Този участник получава общо 98 

/Деветдесет и осем / точки. 

Следващото е на  „Калатея „ООД „   , със седалище  и адрес на управление :  

град =========   ЕИК ============, представлявано от  Красимир ===== Денчев , 

вх. № рег. № ОС-05-21 от 22.04.2019 г.. Участникът е декларирал желание да 

стопанисва язовир  с площ от  62.328 дка  / 62.397 дка,  в местността „Пътя Зафирово 

СОКОЛ”  ,имот № 1076 / № 67828.1.76  в землището на с. Сокол  . Комисията с е 

запозна с представените документи към  заявлението Комисията с е запозна с 

представените документи към  заявлението. Направена бе справка и относно  липса или 

наличие на задължения на това юридическо лице към НАП. Представено е копие на 

лична карта № ================ г. . г. издадено от МВР – Силистра, удостоверение 

за липса на задължения към Община Главиница от 22.04.2019 г-, документ за платен 

депозит  в размер на 130.00 лева от 22.04.2019 г., копие от платежен документ за 

закупени конкурсни книжа в размер на 20.00 лева от 22.04.2019 г. Наред с това е 

попълнена декларация  за съгласие  за събиране , използване и обработка на лични 

данни от 22.04.2019 г.  Съдържа се и предложение относно експлоатация на обекта .  

При своята работа комисията безусловно се води  от утвърдения от Кмета на Община 

Главиница протокол от  26.03.2019 г.  , където е разяснена методиката за оценяване на 

постъпилото предложение .  Според предварително обявената методика  , изготвена от 

нарочна комисия , става ясно , че се оценяват пет компонента . Предложението  

съдържа информация относно бъдещи инвестиционни намерения.  Комисията счита , че 

от предложените пет  рибовъдството не може да се приеме като такова . В случая 

следва кандидата да получи 4/5  - общо 16 точки.  По първа точка – последните три 

години  да е развивал дейност ,свързано с производството на с риба  и рибни продукти 



този кандидат  не дава информация, поради комисията счита , че не го е правил и той 

няма да получи 10 точки.  Срока на предложените инвестиционни намерения комисията 

счита за подходящ и относим към предложението , поради което и този участник за 

това получава 10 точки. Съгласието да заплаща  наемна цена за три годишен период 

напред  комисията счита , че води до получаване на максимален брой точки за това 

условие , а именно 40 точки  и тук  следва да се получават точки. Що се отнася до  

годишната наемна цена, комисията счита , че следва кандидата да получи максимален 

брой точки – 20. Това е така , защото предложението надхвърля   първоначалната цена 

от  1272.00 лева  без ДДС . Предложението  възлиза на  1400.00  лева без ДДС годишно, 

което е по ниско от предложението на предходният кандидат , което е 1500.00 лева аз 

ДДС . . 

Съгласно предварително обявените условия се изисква удостоверение за 

наличие или липса на задължение към НАП ,след служебна справка следва да се има 

предвид ,че този участник няма  данни за такива. Този участник получава общо 86 

/Осемдесет  и шест/ точки. 

  

Предвид , горното  комисията ,  на основание  чл. 76 чл.1  от Наредба  № 3  

РПУРОИ в Община Главиница, комисията  

 

 РЕШИ :  

 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО ЕТ” БГ  ХРИСТОВ - БОРИС ХРИСТОВ „   , 

СЪС СЕДАЛИЩЕ  И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ :  =========,  ЕИК 

===============, вх. № рег. № ОС-05-13 от 22.04.2019 като се имат предвид 

предварително обявените  от него условия  за наемател на язовир  с площ от  62.328 дка  

/ 62.397 дка,  в местността „Пътя Зафирово СОКОЛ”  ,имот № 1076 / № 67828.1.76  в 

землището на с Сокол  : а именно :1400.00  /Хиляда и четиристотин / лева без ДДС 

годишен наем, реализиране на инвестиционни намерения -  - това е осигуряване на 

достъп до язовира – изграждане на  охраняем малък плаж   до  31 .12.2021 г. ,  оформяне  

на нова дига на мястото на стария мост – 30.12.2019 г. , което не представлява 

реновиране на съществуваща дига , а оптимизиране на пространството около водната 

площ,  електрифициране  - 31.12.2020г.   обезопасяване и охрана  с поставяне на 

бариери , предупредителни табели  - 30.12.2020 г.,  с предплащане на тригодишна 

наемна цена.. Предложението да се счита неразделна част от договора. 

Комисията приключи своята работа   , състави настоящият доклад  в два 

еднообразни екземпляра, единият от които го връчи на Кмета на община Главиница  за 

последващи действия по чл. 78 от  Наредба  № 3  РПУРОИ в Община Главиница.,  

 

 

 

Комисия :  

 

 

Председател : /п / 

 

Членове 1.     /п/                        2. /п/ 

 


