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Като заключение, на база на изнесените по-горе данни, 

участниците получават следните комплексни оценки: 

1. „Ню вижън продакшън“ ЕООД – 50 /петдесет/ точки; 

 

2. „Хотел и бар „Гребна база““ ЕООД – 25 /двадесет и пет/ точки 

 

В резултат, на което комисията единодушно взе решение, с което 

класира на първо място и предлага „Ню вижън продакшън“ ЕООД, ЕИК 

206025514, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Пейо 

Яворов” № 46, представлявано от Русина Евгениева Тошева – Управител, 

да бъде обявен за участник, спечелил конкурса за отдаване под наем на 

следния обект, а именно: 

 

на следния обект, а именно: 

 

- Част от Национална  Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а 

именно: 

 

Хотелска част I-во ниво, състояща се от: лоби бар с площ от 320 

кв.м., хотелска част – 16 бр. стаи със санитарен възел, 4 бр. апартаменти 

със санитарен възел, с обща площ 426,76 кв.м., част от тераса, с площ от 

500 кв.м., обособена площ до входа на хотелската част от 160 кв.м. за 

паркоместа. 

 

Всички горецитирани помещения и площи са с обща площ от 1406,76 

кв.м. 

 

Началната месечна наемна цена за обекта, предмет на конкурса, е в 

размер 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ с включен ДДС, като 

отделно от наема, следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не 

по-малко от 200 000 лв. /двеста хиляди лева/ с включен ДДС, при 

предложена от участника месечна наемна цена в размер на 3066 лв. /три 

хиляди и шестдесет и шест лева/ с включен ДДС и предложена 

инвестиционна програма в размер на 240 000 лв. /двеста и четиридесет 

хиляди лева/ с включен ДДС. 

 

Ha основание на класирането, комисията предлага на Съвета на 

директорите на „Национална спортна база” ЕАД да бъде сключен договор 

за наем за гореизнесения обект с „Ню вижън продакшън“ ЕООД, ЕИК 

206025514, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Пейо 

Яворов” № 46, представлявано от Русина Евгениева Тошева – Управител. 

 


