
                                            Община Ситово, Област Силистра 2018г.  

ОБЩИНА                  СИТОВО 

ул. “Трети март”72                    тел.: 086/88-22-13 

7583 Ситово                    e-mail: sitovo@mail.bg 
 

 

 

З А П О В Е Д  
№ 244 

с.Ситово, 23.07.2018г. 

  

На основание чл.44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл.28 ал. 1 , чл. 98 ал. 3 и чл. 99  ал. 1 от 

Наредбата за реда  за стопанисва, управление и разпореждане на общинско имущество на 

Община Ситово и предвид Решение № 65 / 30.06.2018 г. на Общински съвет – Ситово  

Н А Р Е Ж Д А М : 

  І. Да се организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за 

срок от 10/десет/ години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, 

намиращ се в землището на с. Добротица, с площ 25.693 дка в местността  Чардаклиите, с 

кад. № 21693.42.6 по КК  в землището на с. Добротица, с ЕКАТТЕ 21693, при граници и 

съседи: кад. № 21693.41.11, кад. № 21693.42.5, кад. № 21693.42.4, с начин на трайно 

ползване „язовир“, при минимална месечна конкурсна цена от 77.10 /Седемдесет и седем 

лева и десет стотинки /лева без ДДС. 

 ІІ. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни 

условия: 

 1.Приоритетни условия: 

 а) заплащане на наемна цена за петгодишен предварителен период  

 б) наемна цена, не по – малка от минималната месечна наемна цена – 77.10 лева без 

ДДС  

 в) инвестиционни намерения 

 г) период на реализиране на  инвестиционните намерения 

 д) гаранции за обезпечаване на изпълнение на поетите ангажименти, включително  

заплащане на наемна цена. 

          2. Общи условия: 

 а) до участие в конкурса се допускат лица, които представят документ, удостоверяващ 

статуса на участника (за юридически лица и търговци) – удостоверение за вписване в 

Търговския регистър към  Агенция по вписванията, съдебно решение за вписване на 

юридическо лице, удостоверение за вписване в Централния регистър към Министерство на 

правосъдието и др. 

 б) депозитът за участие в конкурса в размер на минималната годишна конкурсна цена, 

се внася по сметка в „Интернешенъл Асет Банк” АД, клон Силистра BIC: IABGBGSF; IBAN: 

BG92IABG74593300274106 или в касата на община Ситово до 12,00 часа на 24.08.2018год. 

Депозитът на спечелилият участник се прихваща от предложената офертна цена; 

 в) конкурсната документация се получава до 12,00 часа на 24.08.2018г. в стая 29 на 

Общината, след заплащането и в размер на 6 лв. с ДДС по сметка "Интернешънъл Асет Банк” 
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АД клон Силистра BIC: IABG BGSF;  IBAN: BG92 IABG 7459 3300 2741 00 или в касата на 

община Ситово, включваща заявление, конкурсна документация, проекто-договор, копие от 

Решение №  65 от 30-06-2018г . на ОС – Ситово, копие от протокол от 19.07.2018 г.  на 

комисията, назначена със Заповед 236/16.07.2018г. на кмета на Община Ситово, съдържащ и 

методика, определяща начина на оценка на офертите. 

 г) офертите се приемат до 17,00 часа на 24.08.2018г., в стая  № - Деловодство В 

Община Ситово; 

 д) конкурсът ще се проведе по реда на Наредбата за реда за стопанисване, управление 

и разпореждане на общинско имущество на Община Ситово, като предложенията на 

участниците следва да са в съответствие  с чл. 101 от същата Наредба. 

 е) за обезпечаване на плащанията спечелилия участник да внесе като гаранция по 

набирателната сметка на общината сума в размер  не по – малко от 925.00 лева или 

съобразно предложението на участника. Гаранцията се внася при сключване на договора и се 

освобождава след предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и 

консумативи. 

 ж) дата, място и час на провеждане на търга: 27.08.2018г. в 15:00 часа в заседателната 

зала на Общински съвет Ситово (II етаж) в Административната сграда на община Ситово на 

адрес: с.Ситово, ул. „Трети март“ №72  

III. Назначавам комисия за провеждане на конкурса в състав:  

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Резервни членове: 

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 IV. Подадените оферти да бъдат разгледани в законоустановения срок от комисия, 

назначена с моя заповед, която да оцени и класира предложенията, съгласно методиката, 

определяща начина на оценка на офертите. 

 Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията и заинтересованите лица 

и да се оповести чрез средствата за масова информация по реда на чл. 100 от НРПСУОИ. 

 Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 За информация телефон 086/882213 – Татяна Борисова 

 

 

                  КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:          (П       /       П) 

                     /СЕЗГИН БАСРИ АЛИИБРЯМ/ 


