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П Р О Т О К О Л 

 

от заседание на тръжната комисия по чл. 58, ал.1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и 

вещи /НРПУРОИВ/, приета от Общински съвет Бургас 

 

Днес, 10.04.2018 г., от 10.00 часа, Тръжната комисия, в състав: 

Председател: Костантин Луков – Председател на Общински съвет 

Членове:     1. Ангел Божидаров – зам.председател  

   2. Карамфилка Апостолова – общински съветник 

   3. Димитринка Буланова - общински съветник 

4. Бойчо Георгиев – общински съветник 

   5. Георги Митев - общински съветник 

   6. Златина Георгиева - Директор на Дирекция ПНО 

7. Живко Димитров - Директор на Дирекция УОС,  
 

се събра на заседание за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на части от нежилищен 

имот, публична общинска собственост - обект „Спортен комплекс със 

закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, 

изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, 

целият с площ 23 316 кв.м, отреден „За плувен комплекс и техническа 

инфраструктура“, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.602.429 по 

КККР на гр. Бургас, целият с площ 23 261 кв.м, актуван с Акт № 

8146/24.06.2015 г. за публична общинска собственост,  представляващи: 

закрит обособен обект-кафе, с площ 185 кв.м, разположен в 

северозападната част на партерното ниво и открита тераса с площ 250 

кв.м, находяща се в североизточната част на сградата, на кота 3,50 м, за 

разполагане на открит обект-кафе.  

  След като установи, че е налице изискуемия по чл.58, ал.2 

НРПУРОИВ, състав и кворум, Комисията се запозна със Заповед № 

632/15.03.18 г. на кмета на Община Бургас, с която е открита процедура за 

отдаване под наем на гореописания имот. 

  На заседанието присъства Рауф Дауд Саббах – управител на 

„ЛОРЕНА 9“ ЕООД, гр.Бургас, подало предложение наш вх. № 70-00-

2528/05.04.2018 г. за участие в конкурсната процедура и Георги Жеков 

Бодуров пълномощник на Николай Филипов Филипов – управител на 

„АГРОКОМ ПРОДУКТ“ ЕООД, гр.Бургас, подало предложение наш вх. 

№ 70-00-2531/05.04.2018 г. за участие в конкурсната процедура. 

 Комисията констатира, че и двете предложения за участие в 

конкурса на „ЛОРЕНА 9“ ЕООД и „АГРОКОМ ПРОДУКТ“ ЕООД, са 

постъпили в определения срок, в запечатани, непрозрачни пликове, с 

ненарушена цялост. 

Председателят на комисията обяви началото на конкурса и запозна 

кандидатите с условията по провеждането му. След като се увери, че 
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кандидатите са запознати с условията на конкурса, чрез заявяване от 

тяхна страна, комисията пристъпи към отваряне на предложенията по 

реда на тяхното постъпване за проверка на съответствията им с 

изискванията на конкурсната документация и предварително обявените 

конкурсни условия, при което констатира следното: 

При прегледа на представените от „ЛОРЕНА 9“ ЕООД и 

„АГРОКОМ ПРОДУКТ“ ЕООД документи, от формална страна, 

комисията установи, че всички представени документи съответстват на 

изискванията и условията на конкурсната документация. 

След така направена проверка за съответствие на изискванията и 

условията на конкурсната документация на кандидатите, комисията взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Допуска до участие в конкурса, обявен със Заповед № 632/15.03.18 

г. на Кмета на Община Бургас: 

1. „ЛОРЕНА 9“ ЕООД, представлявано от Рауф Дауд Саббах – 

управител и  

2. „АГРОКОМ ПРОДУКТ“ ЕООД, представлявано от Георги 

Жеков Бодуров пълномощник на Николай Филипов Филипов – 

управител. 

 

Комисията пристъпи към оценяване и класиране на предложенията 

на допуснатите кандидати, съобразно обявените в конкурсната 

документация критерии и методика за оценяване. 

           1. Комисията пристъпи към отваряне на наддавателното 

предложение на първия допуснат кандидат „ЛОРЕНА 9“ ЕООД.   

Председателят на комисията гласно обяви наддавателното 

предложение на „ЛОРЕНА 9“ ЕООД - посочената от него начална 

конкурсна цена в размер на 24 550 (двадесет и четири хиляди петстотин и 

петдесет) лева, без ДДС, да бъде увеличена с 1 (един) брой стъпки, 

равняващи се на 245,50 (двеста четиридесет и пет лв. и петдесет ст.) лева, 

без ДДС, както и достигнатата годишна наемна цена от кандидата, а 

именно 24 795,50 (двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и 

пет лв. и петдесет ст.) лева, без ДДС, съответстваща на К1 = 60 точки. 

2. Комисията пристъпи към отваряне на наддавателното 

предложение на втория допуснат кандидат „АГРОКОМ ПРОДУКТ“ 

ЕООД. 

Председателят на комисията гласно обяви наддавателното 

предложение на „АГРОКОМ ПРОДУКТ“ ЕООД - посочената от него 

начална конкурсна цена в размер на 24 550 (двадесет и четири хиляди 

петстотин и петдесет) лева, без ДДС, да бъде увеличена с 1 (един) брой 

стъпки, равняващи се на 245,50 (двеста четиридесет и пет лв. и петдесет 

ст.) лева, без ДДС, както и достигнатата годишна наемна цена от 
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кандидата, а именно 24 795,50 (двадесет и четири хиляди седемстотин 

деветдесет и пет лв. и петдесет ст.) лева, без ДДС, съответстваща на К1 = 

60 точки. 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на предложените 

от кандидатите идейни проекти за визия на обектите. Всеки от членовете 

на комисията даде своята оценка от 1 до 40 точки. Сборът от оценките на 

всички членове беше разделен на техния брой и бяха получени следните 

резултати, представляващи оценките за съответния проект, които 

председателят обяви гласно: 

1. За идейния проект на „ЛОРЕНА 9“ ЕООД – K2 = 3.65 точки 

2. За идейния проект на „АГРОКОМ ПРОДУКТ“ ЕООД – К2= 11.25 

точки. 

 

При спазване на определените в заповедта за откриване на 

конкурсната процедура критерии за оценяване, комисията извърши 

изчисляване и получи следните комплексни оценки за предложенията на 

участниците, съгласно таблица, неразделна част от настоящия протокол, 

както следва: 

1. За предложението на „ЛОРЕНА 9“ ЕООД – К = 63.65 точки 

2. За предложението на „АГРОКОМ ПРОДУКТ“ ЕООД – К = 71.25 

точки 

 

На основание чл.90 от НРПУРОИВ, Комисията обяви за спечелил 

конкурса „АГРОКОМ ПРОДУКТ“ ЕООД.   

 

Заседанието приключи в 11.30 часа. 

 

 

Председател:………………………                  

                                /К.Луков/                                                                            

 

Членове: 

 

 

1…………………..       2.............................        3…………………     

  /А.Божидаров /               /К.Апостолова / /Д.Буланова/ 

 

 

4………………          5.....................…       6………..........      7……………….         

    /Б.Георгиев/                 /Г.Митев/             /Зл.Георгиева/      /Ж.Димитров/                

 

 

 
Протоколист:………………… 

    /К.Сидерова/ 
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