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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 

 1.Условия за участие в процедурата 

 2.Изисквания към подготовката и подаването на ОФЕРТАТА - заявление за участие, 

предложение и обвързващо предложение 

 3.Разглеждане и класиране на подадените оферти 

 4.Подписване на концесионния договор 

 

 С настоящите указания ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че в съответствие с 

разпоредбите на Закона за концесиите /ЗК/ и в изпълнение на Решение № 441/31.07.2018г. на 

Общински съвет Шабла и Решение № РД-04-326/14.08.2018г. на Кмета на община Шабла, е 

обявена ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за определяне на концесионер за организиране на услуга от 

обществен интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на обект рибарник, 

разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; поземлен имот с идентификатор 

24102.38.182;  поземлен имот с идентификатор 24102.37.101 в землището на с. Дуранкулак и 

предоставяне на условия за индивидуален и спортен риболов, туристически и спортни 

мероприятия”.  

 Концесията включва рибовъдство и отглеждане на други водни организми, 

предоставяне на условия за индивидуален и спортен риболов, туристически и спортни 

мероприятия, както и други дейности, които не променят предназначението на обекта и 

неговите функции като елемент от системата на хидромелиоративните съоръжения в 

района, не увреждат неговите елементи, не са свързани с опасности за околната среда, 

човешкото здраве и имуществото на други лица и не са забранени от действащото 

законодателство.. 

 

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 Пълен достъп до информационният пакет на документацията за концесията е осигурен  

на официалния уеб сайт на Община Шабла: www.shabla.bg в раздел Обяви, състоящ се от: 

- документация за участие 

- проект на концесионен договор 

- решение на Общински съвет Шабла  

обявления за откриване на открита процедура по реда на ЗК за определяне на концесионер по 

процедура за концесия с предмет -  услуга от обществен интерес: „Техническа експлоатация, 

поддържане и ремонт на обект рибарник, разположен в: поземлен имот с идентификатор 

24102.37.182; поземлен имот с идентификатор 24102.38.182;  поземлен имот с идентификатор 

24102.37.101 в землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и 

спортен риболов, туристически и спортни мероприятия”. 

- декларации /приложени/  

 
 

Офертата на участниците се състои от две части:  
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1. заявление; 

2. оферта. 

Всяка от частите на офертата се изготвя по образец, съдържащ се в документацията за 

участие, и се подписва от лицето, което представлява участника. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
 

 Заявление и оферта  за участие в открита процедура за определяне на концесионер  по 

концесия за услуги - организиране на услуга от обществен интерес: „Техническа експлоатация, 

поддържане и ремонт на обект рибарник, разположен в: поземлен имот с идентификатор 

24102.37.182; поземлен имот с идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с идентификатор 

24102.37.101 в землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и 

спортен риболов, туристически и спортни мероприятия” може да подаде всяко физическо или 

юридическо лице, регистрирани по ТЗ или обединение от такива лица, имащо интерес при 

откритата процедура да представи оферта за участие. 

Заявлението за участие трябва да има формата и съдържанието, предвидени в 

настоящата документация /Приложение №1/ и да отговаря на предвиденото в чл.86 ал.1 от 

Закона за концесиите. 

 

 І.1.Заявлението за участие съдържа: 

1.1.Информация за процедурата за определяне на концесионер и за концедента;   

1.2.Информация за кандидата или участника относно:  

 а) името, съответно наименованието на кандидата или участника, данните за контакт, 

включително електронен адрес;   

б) формата на участие - самостоятелно или в група от икономически оператори;  

в) лицата, които представляват кандидата или участника съгласно регистъра, в който е 

вписан, ако има такъв регистър; когато икономическият оператор не е вписан в регистър - 

лицата, които го представляват съгласно еквивалентен документ;   

г) определените към датата на подаване на заявлението подизпълнители и информация 

относно името, съответно наименованието, данните за контакт, включително електронен адрес, 

и лицата, които представляват всеки посочен подизпълнител съгласно регистъра, в който е 

вписан, ако има такъв регистър;  

д) третите лица;   

1.3. начина на изпълнение на концесионния договор:   

а) при участие на група от икономически оператори - посочване на оператора, който 

представлява групата, или на водещия партньор, както и на дела от концесията и видовете 

дейности от предмета на концесията, който ще изпълнява всеки от партньорите;   

б) при използване на подизпълнители - посочване на дела от концесията и видовете 

дейности от предмета на концесията, който ще се изпълнява от подизпълнители;   

1.4. деклариране отсъствието на основание за изключване относно кандидата или 

участника, както и относно посочените подизпълнители и трети лица;   

1.5. деклариране на съответствието с условията за участие на кандидата или участника, 

включително и на посочените подизпълнители, когато е приложимо.   

І.2. Към заявлението се прилагат документите, с които кандидатът или участникът 

доказва изпълнението на изискванията за професионални или технически способности и/или за 

финансово и икономическо състояние. Когато кандидатът или участникът е посочил, че доказва 

съответствието си с изискванията за професионални или технически способности и/или за 

финансово и икономическо състояние с възможностите на трети лица, той прилага към 

заявлението и доказателства, че ще има на разположение ресурсите на третите лица за целия 

срок на концесията. 
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2.1. В случаите, когато участникът не е посочил Единен идентификационен код (ЕИК) по 

чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър - заверено копие на документ за актуална 

регистрация на участника, или копие на документа за самоличност, когато офертата се подава 

от физическо лице, което не е търговец; 

2.2.Документ за упълномощаване - когато кандидатът се представлява от пълномощник 

2.2.. Декларация по чл. 60 ал. 1 т.т. 1 ÷ 5 и т. 7 от ЗК - Приложение № 2 – вж. прил. № 1. 

2.3.Декларация за конфиденциалност на представената информация – когато е 

приложимо - Приложение № 3. 

2.4. Декларация за срок на валидност на предложението - Приложение № 4. 

2.5.Декларация по чл.4 ал.7 и по чл.6 ал.5 т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари и чл.88 ал.2 т.9 от ЗК- Приложение № 5. 

2.6.Декларация за извършен оглед - Приложение № 6. 

2.7.Декларация за неразгласяване на информация по процедурата на концесията - 

Приложение № 7. 

2.8. Декларация за поемане от концесионера правата и задълженията на собственика по 

експлоатацията, поддържането и ремонта на обекта - Приложение № 8. 

2.9.Декларация за съгласие за обработване на лични данни по реда на ЗЗЛД - 

Приложение № 9.  

2.10.Образец на Предложение  по чл.88, ал.2 от ЗК - Приложение № 10 с  приложени: 

2.10.1.Разработки по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на 

офертата. 

2.10.2.Инвестиционна програма за срока на концесията с разпределение на инвестициите 

по размер, вид, параметри, години и обосновка-  съдържаща: 

- Предложение за стойност на годишното концесионно възнаграждение. 

- Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни постройки, 

технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, площадки, зелени площи, трайни 

насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на рибарника; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и спортни 

дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция по 

отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. Срокът за 

изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се приемат като 

елемент на настоящето предложение, тъй като не променят първоначалните параметри на 

обекта – предмет на концесията и освен това са отчетени чрез годишните амортизации при 

моделирането на стопанската дейност на концесионера. 

2.10.3.Програма за трудовата заетост в обекта с анализ и предложения за разкриване на 

работни места. 

2.10.4.Доказателства за изпълнение на приложимите критерии, които формират 

комплексната  оценка. 

2.11.Образец на Обвързващо Предложение  по чл.88, ал.2 от ЗК - Приложение № 11 с 

приложенията към него посочени от кандидата. 

2.12.Електронен носител със записани в ел вариант - Предложението и приложенията 

към него, Обвързващото предложение и приложенията към него 

         Заявлението - приложение № 1  заедно с приложените към него образци на документи 

посочени в  т. 2.1-2.8 на раздел І.2. на  глава ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И 

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ  от настоящите условия., подписани от 

лицето, което представлява участника или негов пълномощник се представя на надлежно  

попълнен хартиен носител и на електронен носител подписани с електронен подпис в отделен 

запечатан непрозрачен плик, № 1 с надпис „Заявление” с посочване на наименованието на 
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концесията, името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на кандидата или 

участника.,  

 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ 
 

 На основание Решение № 441 от 31.07.2018г. на Общински съвет Шабла и Решение № 

РД-04-326/14.08.2018г. на Кмета на община Шабла, офертното начално годишно концесионно 

възнаграждение /без ДДС/ за концесия на обекта е в размер на 6300 лв., без ДДС. 

 Всеки участник има право да подава само едно предложение, което се подготвя при 

следните условия: 

- предложението следва да бъде изготвено съгласно указанията в настоящата 

документация  и образци  

- предложената цена и размер на инвестициите се посочват в левове 

- направените разходи са за сметка на концесионера и не се приспадат от годишното 

концесионно възнаграждение 

- предложението следва да бъде написано на български език, подписано , подпечатано и 

окомплектовано с всички необходими документи 

- предложението следва да бъде подписано от ръководителя на фирмата или 

упълномощено от него лице, като пълномощното се заверява нотариално 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО следва да съдържа: 

- Надлежно попълнен Образец на предложението - Приложение № 10  с посочени : 

- Конкретни предложения по критериите за възлагане, които формират комплексната 

оценка на офертата, посочени в обявлението и тяхното надлежно мотивиране   

- Финансово-икономически модел, включващ инвестиционна програма за срока на 

концесията с разпределение на инвестициите по размер, вид, параметри, години и обосновка на 

паричните потоци на концесията;   

- Доказателства за осъществимостта на направените предложения по критериите за 

възлагане;   

Към предложението се прилагат: 

1Други предложения, разработки и информация в изпълнение на изискванията, 

определени с документацията за концесията;   

2.Доказателствата  за опит и пригодност с оглед изпълнение на критериите  относно  

икономическото и финансово състояние, техническата възможност и професионална 

квалификация; 

- списък на изпълнени или изпълнявани през последните 5 години договори с предмет, 

идентичен или сходен с предмета на концесията 

 - описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване качествено 

изпълнение на концесионния договор 

 - списък на техническите лица, вкл. и на тези, които ще отговарят за качеството на 

изпълнение на концесионния договор 
Забележка: Участника следва да приложи доказателства заверени „Вярно с оригинала“ и/или  

да посочи публично достъпен регистър от който да са видни декларираните данни. 

3.Предложение за създаване на проектно дружество - (когато е приложимо)   

4.Декларация за срока  на срока на валидност на офертата - Приложение 4 

Забележка: Срокът на валидност следва да не бъде не по-малък от 3(три) месеца от 

посочената крайна дата на приемане на оферти.   

5.Декларация за произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането 

на пари - Приложение №5 

javascript:%20NavigateDocument('ЗМИзпирП_1998');
javascript:%20NavigateDocument('ЗМИзпирП_1998');
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6.Подходящ носител, съдържащ електронни образи на предложението и приложенията 

към него в електронен вид.  

 

            Предложението заедно с придружаващите го документи се представят на хартиен 

носител , подписани от лицето, което представлява участника или негов пълномощник и на 

електронен носител подписани с електронен подпис  Предложението се подава в запечатан 

плик /ПЛИК № 2/. Върху плика задължително се изписва наименованието на участника и 

надпис „Предложение” с посочване наименованието на концесията, името, съответно 

наименованието, адрес и електронен адрес на кандидата или участника. 

 Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, предложението се подписва 

от лицата, които представляват участниците в обединението. Ако участниците в обединението 

упълномощят лице, което да ги представлява, то подписва всички документи, които са част от 

предложението. 

 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА 

ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
І. Обвързващото предложение - Приложение №11., представлява резюме на 

разработките по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата: 

1.Предложение за годишно концесионно възнаграждение.  

2.Предложени инвестиции. 

 

    ІІ.Обвързващото предложение се представя на хартиен носител, подписано от лицето, 

което представлява участника или негов пълномощник, и на електронен носител. Обвързващото 

предложението се подава в запечатан плик /ПЛИК № 3/. Върху плика задължително се 

изписва наименованието на участника и надпис  „Обвързващо предложение” с посочване 

наименованието на концесията, името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на 

кандидата или участника . 

ІІІ. Електронния образ  на Обвързващото предложението - Приложение № 11 се 

представя  в електронен вид на  носителя съдържащ Предложението и документите по      

т. ІІ.1. от настоящите условия 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА 

ОФЕРТАТА 
1. Концедентът няма да приема варианти на офертата . 

2. Документите за участие в процедурата се приемат на български език. В случай на 

представяне на документи на друг език същите следва да бъдат придружени с официални 

преводи на български език. 

3.Кандидатите, подават оферта за участие, окомплектована по следния начин: 

1. В отделен запечатан непрозрачен плик, № 1 с надпис „Заявление ” с посочване 

наименованието на концесията, името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на 

кандидата или участника,  се поставя надлежно попълнено на електронен носител във формата 

на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява 

участникът.  заедно с приложените към него образци на документи посочени в  т. 2.1-2.9 на 

раздел І.2. на  глава ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ  от настоящите условия., подписани от лицето, което представлява 

участника или негов пълномощник се представя на надлежно  попълнен хартиен носител и на 

електронен носител подписани с електронен подпис 

2. В отделен запечатан непрозрачен плик, № 2 с надпис „Предложение” с посочване 

наименованието на концесията, името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на 
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кандидата или участника,  се поставя надлежно попълнен на електронен носител във формата 

на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява 

участникът по образец на Предложението - Приложение № 10 заедно с приложените към него 

образци на документи посочени в  т.2.10.1 – т.2.10.4 на раздел ІІ.1. на  глава ІІ. ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ  от настоящите 

условия. 

3. В отделен запечатан непрозрачен плик, №3 с надпис „Обвързващо предложение” 

посочени  наименованието на концесията, името, съответно наименованието, адрес и 

електронен адрес на кандидата или участника,  се поставя надлежно попълнен  на хартиен 

носител Образец на Обвързващото предложението - Приложение № 11 заедно с 

приложените към него образци на документи посочени в  т.2.11. 

4. Към така оформените документи в пликове №1 , №2 и №3  отделно се прилага и 

електронен носител съдържащ електронен образ на документите в пликовете, с които 

икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. 

Електронният образ на документите се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, 

позволяващи разчитането им. Документите, които се включват в електронния носител са на 

езика на тяхното издаване и в превод на български език.  

5.Така оформените пликове № 1, № 2 и № 3 и Електронния носител към тях се поставят в 

един общ Плик/Опаковка – надпис „Заявление и оферта" с посочване на наименованието на 

концесионната процедура, името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на 

кандидата или участника. 

6.При изготвяне на офертата следва да де спазват следните правила и изисквания на 

закона: 

- Заявлението, предварителната оферта, предложението и обвързващото предложение се 

изготвят по образци, които се съдържат в документацията за концесията.   

-Заявлението, предварителната оферта и предложението се представят на електронен 

носител във формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което 

представлява участникът.   

- Обвързващото предложение се представя на хартиен носител.   

- В Електронният носител следва да включва и електронен образ на документите, с които 

кандидатът(икономическият оператор) удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. 

Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи 

разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания 

документ се удостоверява с електронен подпис 

- В електронния носител, който съдържа предложението, се включва и електронен образ 

на обвързващото предложение. 

- Документите представени на електронен и хартиен носител, се подписват от 

лицето/лицата, което/които  представлява/т  участника или негов/техен пълномощник.  

- ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите  се подписват 

от лицата, които представляват участниците в обединението. Ако участниците в обединението 

упълномощят лице, което да ги представлява,   то подписва всички документи, приложени към 

заявлението; 

Когато съдържанието на заявлението или на предложението е с по-голям обем, те могат 

да се подадат в един или повече допълнителни пликове, приложени към плика с офертата. 

Допълнителните пликове се надписват, като се посочва, че това е продължение със съответния 

пореден номер. В пликовете с оригинала на заявлението за участие, предложението и 

обвързващото предложение се поставят и записите им в електронен вид на подходящ носител.      

 При подаването на офертата върху нея се отбелязва поредния номер, датата и часът на 

получаването им. На всеки приносител се издава удостоверение по образец за завеждането им в 

регистъра /приложение №5./. 

 Длъжностните лица не приемат оферти, подадени на място в следните случаи: 
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 подадена е след определения срок, с изключение на  случаите по чл.95, ал.1 от ЗК  

 подадена е в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост; 

 върху плика  не са посочени изискуемите реквизити по чл.95 ал.4 от ЗК. 

Ако офертата бъде подадена по пощата или по друг нерегламентиран в документацията 

начин, тя се връща на участника от председателя на комисията по концесиите – незабавно. 

Ако в указаните срокове не бъдат подадени оферти, по предложение на комисията по 

концесиите Кметът на Община Шабла може със заповед за удължи срока за получаването им. 

 

VІ.РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 
Срокът за получаване на заявление и оферти в открита процедура е посочен в с 

обявлението за откриване на процедурата и започва да тече от датата на изпращането му  за 

публикуване по реда на чл. 76, ал. 1  от Закона за концесиите. Същият не може да бъде по-

кратък от 30 дни. 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ е до 

16:00  часа на 03.10.2018 г. 

Офертите се отварят на 08.10.2018 г. в 10:30 ч. 

Провеждането  на процедурата се осъществява по реда  и начина регламентирани в 

разпоредбите на чл.96- чл.104 от Закона за концесиите   

 Отварянето на офертите става на открито заседание, чиито дата и час са посочени в 

съответното обявление, представляващо неразделна част от документацията. Участниците в 

процедурата или техни представители, както и други желаещи могат да присъстват на 

заседанието при спазване на режима на достъп до сградата. Отварянето на всяка от офертите се 

извършва по следния ред: 

- последователно отваряне на плика с надпис оферта и на съдържашия се в него плик 

„Заявление за участие” 

- подписване на един от членовете на комисията и от изявилите желание участници или 

техни представители на плика с надпис „Обвързващо предложение” и на плика с 

надпис „Предложение” 

- прочитане на описа, приложен към заявлението за участие и сравняване на посоченото 

в него с приложенията към заявлението. 

Комисията продължава работата си в закрити заседания.  

 

 Не се оценяват оферти: 

1.Когато са налице обстоятелствата по чл.96, ал.2 от ЗК: 

- наличието на основание за изключване за участника и за посочените в заявлението 

подизпълнители и трети лица,  

- неизпълнението на условията за участие от участника, а когато е приложимо - и от 

посочените в заявлението подизпълнители  

2. Когато в указания от комисията срок участникът: 

 - не е отстранил техническите нередовности в предложението по чл. 88, ал. 2, от ЗК  

-не е  предоставил поисканите от комисията разяснения или предоставените разяснения 

не са  достатъчни за оценяване на офертата,  

- не е представил поисканите от комисията допълнителни доказателства. 

 3.За която при извършена проверка по реда на чл.102 ал.2 от ЗК е установено: 

 -  че участникът е представил невярна информация, или неистински, преправен, или с 

невярно съдържание документ;   

- че не отговаря на едно или повече изисквания, определени с документацията за 

концесията;  3 

 - че представените разработки и информация не съответстват на критериите за 

възлагане;   

- че е подадена в нарушение на изискванията на чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗК . 
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 4.Не отговаря на критериите по чл.68 от Закона за концесиите, посочени в обявлението и 

на другите условия на документацията за участие. 

 Достатъчно е само едно от изброените обстоятелства да е налице, за да не се допусне до 

оценяване офертата. 

 Офертите, които не се оценяват, се определят с мотивирано решение на комисията.  

 Офертите се оценяват според методика и по ред, определени в приложение № 12 Въз 

основа на получените оценки, офертите се класират от комисията. 

 Оценките на допуснатите оферти, както и последващото класиране не се съобщават до 

момента на приемане на решението за определяне на концесионер или при приемане на 

решение за прекратяване на процедурата. 

 След изготвянето на оценките и класирането на участниците, комисията по концесиите 

финализира своята работа като приключва протокола, в който се описват всички нейни 

действия и мотивите за приетите решения, подготвя проект на решение по чл.104 ал.2, 

предложение първо  от Закона за концесиите за определяне на класирания на първо място 

участник за концесионер и подготвя проект на доклад на Кмета на общината до Общинския 

съвет в качеството му на концедент. 

 Комисията може да прецени, че нито една от офертите не отговаря на изискванията на 

решението за откриване на процедурата или на обявените  в документацията условия за 

участие. В този случай се подготвя доклад от Кмета на Общината до Общинския съвет в 

качеството му на концедент и проект за решение за прекратяване на процедурата, на основание 

чл.104, ал.3 от ЗК. 

Процедурата за определяне на концесионер приключва с мотивирано решение за 

определяне за концесионер, което се издава от Кмета на Общината. За концесионер се определя 

класираният на първо място участник. С решението за определяне на концесионер се 

конкретизират и техническите, и функционалните изисквания, финансово-икономическите 

изисквания и правните изисквания в съответствие с офертата на участника, определен за 

концесионер, и се определя срок за сключване на концесионния договор.   

 Когато установи пропуск или нарушение в работата на комисията, което може да бъде 

отстранено, Кмета на Общината възлага на комисията да отстрани нередовността, след което да 

извърши ново класиране.  

Кмета на Общината издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата, когато са 

налице основанията посочени в чл.117, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите. Решението за 

прекратяване на процедурата се издава след одобрение от общинския съвет. В решението за 

прекратяване на процедурата може да се включи и решение за провеждане на нова процедура за 

определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура.  

Решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер може да се 

издаде във всички случаи на прекратяване на процедурата. С решението се одобряват ново 

обявление за откриване на процедурата и нова документация за концесията.  

Решение за провеждане на повторна процедура за определяне на концесионер може да се 

издаде само в при наличие на хипотезите посочени в чл. 117, ал. 2, т. 1, 2 и 5   от Закона за 

концесиите. С решението може да се:  

 1. определи повторната процедура да се проведе при условията на прекратената, без 

промяна на първоначално публикуваното обявление, с изключение на определените в него 

срокове 

2. одобрят промени в първоначално публикуваните обявление и документация за 

концесията само ако не са съществени и не засягат предмета на концесията, условията за 

участие, критериите за възлагане и минималните изисквания към офертите.   

След издаване на решението за провеждане на повторна процедура, определеното от Кмета 

на Общината длъжностно лице изпраща за публикуване в „Държавен вестник", първоначалното 

обявление,  или  промененото обявление във формата на първоначално публикуваното. В срок 

до три работни  дни от публикуване на обявление определеното от Кмета на Общината 

javascript:%20Navigate('чл117_ал2_т1');
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длъжностно лице, публикува обявлението и по партидата на процедурата в Националния 

концесионен регистър.  

 

Кмета на Общината уведомява по електронен път чрез електронни средства, включително 

електронна поща, заинтересованите кандидати и участници за решението за определяне на 

концесионер, съответно за решението за прекратяване на процедурата.   

Към уведомлението се прилага протоколът на комисията за отваряне на предложенията, 

разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците.   

Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в 

процедурата за определяне на концесионер са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е 

обжалвано - има влязло в сила решение по жалбата.  

 

Редът, начина и сроковете за обжалване на установени в обявлението, в документацията за 

концесията или във всеки друг документ, създаден при провеждане на процедурата за 

определяне на концесионер, изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1. от Закона за 

концесиите действия, или бездействия, с които се възпрепятства достъпът,  или участието на 

лица в процедурата за определяне на концесионер решенията , или решение на Кмета на 

Общината по процедурата за определяне на концесионер, се осъществяват по реда на  чл.156-

чл.163 от Закона за концесиите  

 

ПОДПИСВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР 
 Концесионният договор се подписва от Кмета на Община Шабла при условията на 

чл.120-122 и чл.124 от ЗК. В договора задължително се включват офертните условия. В случай, 

че определеният концесионер неоснователно не се яви за подписване на договора в 

едноседмичен срок след писмена покана Общината поканва класирания на второ място 

участник за подписване на договор при условие, че предложените от него условия я 

удовлетворяват. 

 Съгласно чл.21 ал.3 от Закона за концесиите, когато участникът, определен за 

концесионер, не е капиталово търговско дружество, концесионния договор се сключва с 

новоучреденото капиталово търговско дружество, наричано „проектно дружество” в което: 

А) участникът, определен за концесионер, е едноличен собственик на капитала, или 

Б) участниците в обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в 

съотношението от договора за обединение. 

 Кандидатите се считат за обвързани с настоящите предварителни условия и указания и 

всяко позоваване на други уговорки по отношение на процедурата за отдаване на обекта на 

концесия нямат сила за Община Шабла. 

 За изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася 

гаранция при подписването на договора. Сума в размер на началното концесионно 

възнаграждение 6300лв. без ДДС, която му се връща след изтичането на договора. Сумата се 

превежда по сметка на община Шабла: BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при 

„ЦКБ” АД. 

 

Приложения: съгласно текста – от № 1 до № 12   

 

 

Изготвил: Тодор Жечев 

Мл. експерт „Общинска собственост“ 
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         Приложение № 1 

 

 

До 

Комисията  назначена да проведе процедура по реда на Закона за 

концесиите за определяне на концесионер по концесия за услуги - 

организиране на услуга от обществен интерес: „Техническа експлоатация, 

поддържане и ремонт на обект рибарник, разположен в: поземлен имот с 

идентификатор 24102.37.182; поземлен имот с идентификатор 24102.38.182; 

поземлен имот с идентификатор 24102.37.101 в землището на с. 

Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и спортен 

риболов, туристически и спортни мероприятия” 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

по чл.86, ал.2  от Закона за концесиите 

 

от ............................................................................................................................ 
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН ........................................., л.к. № ............................ изд.на ......................г. 

в качеството си на представител на ................................................................... 

................................................................................................................................ 

/изписва се пълното наименование на юридическото лице или обединението с 

което се участва в процедурата/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ…………. ............................................с адрес на управление: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

адрес за кореспонденция……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

Телефон…………………………………., факс………………………………... 

e-mail…………………………………………………………………………….. 

 

 

 Уважаеми господин  председател, 

І. С настоящото заявявам желанието на представлявания от мен кандидат  да 

участва в обявената от Община Шабла процедура по определяне на 

концесионер по концесия за услуги - организиране на услуга от обществен 

интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на обект рибарник, 

разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; поземлен имот с 

идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с идентификатор 24102.37.101 в 

землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и 

спортен риболов, туристически и спортни мероприятия”. 

 

 

 



ІІ. Начина на изпълнение на концесионния договор: .......................................... 

................................................................................................................................................................

(описва се кратко начина на изпълнение на концесионния договор като: 

- при участие на група от икономически оператори – се посочва оператора, който 

представлява групата, или на водещия партньор, както и на дела от концесията и видовете 

дейности от предмета на концесията, който ще изпълнява всеки от партньорите;   

 - при използване на подизпълнители - посочване на дела от концесията и видовете 

дейности от предмета на концесията, който ще се изпълнява от подизпълнители; 
 

Към заявлението прилагам следните документи: 

- Заверено копие на документ за актуална регистрация на участника, или 

копие на документа за самоличност, когато офертата се подава от лице, което 

не е търговец   

- Документ за упълномощаване - когато кандидатът се представлява от 

пълномощник 

- Декларация по чл. 60 ал. 1 т.т. 1 ÷ 5 и т. 7 от ЗК - Приложение № 2 

- Декларация за конфиденциалност на представената информация – 

когато е приложимо - Приложение № 3. 

- Декларация за срок на валидност на предложението - Приложение № 4. 

- Декларация по чл.4 ал.7 и по чл.6 ал.5 т.3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари и чл.88 ал2 т.9 от ЗК- Приложение № 5. 

- Декларация за извършен оглед - Приложение № 6. 

- Декларация за неразгласяване на  информация по процедурата на 

концесията - Приложение № 7. 

- Декларация за поемане от концесионера на правата и задълженията на 

собственика по експлоатацията, поддържането и ремонта на обекта – 

Приложение № 8. 

- Декларация за съгласие за обработване на лични данни по реда на ЗЗЛД 

- Приложение № 9.  

- Образец на Предложение  по чл.88, ал.2 от ЗК - Приложение № 10. 

- Образец на Обвързващо Предложение по чл. 88, ал. 2 от ЗК - 

Приложение № 11. 

- Електронен носител със записани в ел вариант - Предложението и 

приложенията към него, Обвързващото предложение и приложенията към него 

 

 

 

 

     Представляващ заявителя: …………………. 

        /име,фамилия и печат/ 



Приложение 2 
ОБРАЗЕЦ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 60, ал. 1, т.1-5 и т.7  от ЗК 

от Участник/обявен подизпълнител/ трето лица/  в открита процедура по концесия за услуги - 

организиране на услуга от обществен интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт 

на обект рибарник, разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; поземлен имот 

с идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с идентификатор 24102.37.101 в землището на с. 

Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и спортен риболов, туристически и 

спортни мероприятия” 

Долуподписаният /-ната/            

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на     

от МВР, гр.    , адрес:        , 

представляващ     в качеството си на       

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:  

 ,вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №  

 , 

 ИН по ЗДДС №    ,     с настоящата 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1.В качеството си на представляващ кандидата  не съм осъждан с  влязла в сила присъда, 

за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, 

чл. 254б, чл. 301 - 302а, чл. 304 - 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или 

влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава - 

членка на Европейския съюз, или трета държава;    

или с а налице обстоятелствата по чл.60, ал.2 , т.1 , от ЗК но съм: 

-  реабилитиран,  

- до приключване на процедурата за определяне на концесионер са изтекли или ще 

изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание  

- представям  доказателства, че съм платил дължимите обезщетения за вредите, които са 

резултат от престъплението 
(невярното се зачертава) 

 

2. Представляващия от мен кандидат не е осъден с влязъл в сила съдебен, или 

административен акт, с който е установено, че не е изпълнил задължения, свързани с плащането 

на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на …………………………………………..... 
(посочва се държавата, в която кандидатът или участникът е установен) 

или са налице обстоятелствата по чл.60, ал.2 , т.2 , но: 

-  са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще 

изтекат 5 години от влизането в сила на съответния  

- представил съм доказателства, че съм  изпълнил задълженията, включително за 

начислени лихви или глоби,  

-изпълнил съм изпълнил задълженията си, като съм платил,  

-  допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за 

начислени лихви или глоби,  
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- уведомен съм  за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението, 

в момент, в който не съм бил в състояние да взема мярка за изплащане преди изтичането на 

срока за представяне на настоящото заявление; 
(невярното се зачертава) 

 

 3. Представляващия от мен кандидат не е осъден с влязъл в сила административен или 

съдебен акт, с който на кандидата или на участника е забранено да участва в процедури за 

възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на 

…………………………………………..... 

(посочва се държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или в друга държава - членка на 

Европейския съюз;)  

Или е осъден е осъден с влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на 

кандидата или на участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени 

поръчки или концесии съгласно законодателството на …………………………………………,но 

срокът, за който е наложено изключването е изтекъл 
(невярното се зачертава) 

 

4. Представляващия от мен кандидат не е осъден с влязъл в сила административен или 

съдебен акт, с който е установено, че:   

а) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или   

б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, 

установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни 

споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната 

среда по приложение № 5, или   

в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е 

нарушил правилата на конкуренцията;   
 

5. Представляващия от мен кандидат не е допуснал съществено неизпълнение на 

задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до 

прекратяване на съответния договор;   

 

- или за налице обстоятелствата по т 4 б.”а” и „в” и т.5  но са изтекли или до 

приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането 

в сила на съответния акт , съответно от прекратяването на договора  или налагането на санкция 

по т. 5, и представям доказателства, че съм платил дължимите обезщетения, включително за 

вредите, които са резултат от съответното нарушение; 

- или са налице обстоятелствата  по т. 4, буква „б" , но представям доказателства, че съм 

изпълнил задължението или че до приключване на процедурата за определяне на концесионер 

ще изтекат три години от влизането в сила на акта, с който е установено неизпълнението, като 

представям доказателства , че м платил дължимите обезщетения, включително за вредите, 

които са резултат от неизпълнението 
(невярното се зачертава) 

 

6. Представляващия от мен кандидат не е обявен несъстоятелност или ликвидация, или 

открито производство по несъстоятелност, или наличие на сходна процедура съгласно 

законодателството на ………………………………..…….(посочва се държавата, в която е установен.) 
 

7. За представляващия от мен кандидат и членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 

органи не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на 

лицето, за което е налице конфликт на интереси; Не съм свързано лице с концедента, както и с 

органа, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия, или със 
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служители на ръководна длъжност в Община ……………….; Не съм в договорни отношения с 

лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
 

8. За представляващия от мен кандидат и членовете на управителни и надзорни органи и 

за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

тези органи не е налице опит да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на 

решения от концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде 

необосновано предимство в процедурата за определяне на концесионер, или да представи 

невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията 

за отстраняване от процедурата за определяне на концесионер, за подбор или за определяне на 

концесионер;  
 

 9.Представлявания от мен кандидат е предоставил пълната информация, необходима за 

удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията 

относно професионалните или техническите способности, и/или към финансово и 

икономическо състояние, определени от концедента; 
  

10…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ ПОСОЧЕНИТЕ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ИЛИ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, КОЙТО СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА 

ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО КАНДИДАТЪТ ИЛИ УЧАСТНИКЪТ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Е УСТАНОВЕН, Е ДЛЪЖЕН 

ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СЛУЖЕБНО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). 

 

 

11. В уверение на заявеното в настоящата декларация представям следните писмени 

доказателства::…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(опис на представените документи когато е приложимо ). 

 
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне 

на неверни данни.  

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.  

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

   г.      Декларатор:     

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност 
 

 

 Долуподписаният/ната……………………………………………………………………… 

ЕГН…………………, от гр./с/….…………………………, ул.”…………………………” №……, 

притежаващ/а л.к.№………………………….., издадена на………….……………………год. от 

МВР -  гр……………………………, в качеството си на ..……………………………………… 

(управител, изпълнителен директор и пр.)  на …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………   

(ЕТ, търговско дружество, кооперация –наименование, седалище и адрес на управление), 

като  участник в обявената открита процедура по реда на Закона за концесиите за определяне 

на концесионер по концесия за услуги - организиране на услуга от обществен интерес: 

„Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на обект рибарник, разположен в: поземлен 

имот с идентификатор 24102.37.182; поземлен имот с идентификатор 24102.38.182; поземлен 

имот с идентификатор 24102.37.101 в землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия 

за индивидуален и спортен риболов, туристически и спортни мероприятия”, 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

  

1. Информацията, съдържаща се в ………………………………………………..…….. 

(посочват се конкретна част/части от офертата) да се счита за конфиденциална, тъй като 

съдържа търговска тайна. 

 

2.Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 

предвидените от закона случаи. 

 

 

 

 

 

 

 

    г.           Декларатор:    _______ 

 

(дата на подписване)         (....................................)                                         

(име и фамилия, подпис) 

 

 



Приложение № 4 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я  

на основание чл.88 ал.2 т.8 от ЗК 

 

 

Долуподписаният /ата ................................................................................ 
     /име, презиме , фамилия/ 

ЕГН................................................, л.к. № ........................изд. на.....................г. 

в качеството си на представител на................................................................... 

.................................................................................................................................  
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в 

процедурата/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ.......................................................със адрес на управление: 

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М: 

 

 

 

Офертата,  с която участвам в открита процедура по реда на ЗК за определяне на 

концесионер по концесия за услуги - организиране на услуга от обществен 

интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на обект рибарник, 

разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; поземлен имот с 

идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с идентификатор 24102.37.101 в 

землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и 

спортен риболов, туристически и спортни мероприятия”, е валидна за срок от 

………….…дни , считано от датата посочената като крайна за подаване на 

офертата. 
(срокът на валидност следва да не бъде не по-малък от 90 дни от посочената крайна дата на приемане на оферти) 

 

 

 

 

      ДЕКЛАРАТОР:........................ 



         Приложение № 5 

 

 

    

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл.4 ал.7 и по чл.6 ал.5 т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

и чл.88 ал2 т.9 от ЗК 

 

  

 Долуподписаният/ата ............................................................................... 
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН ........................................., л.к. № ............................ изд.на ......................г. 

в качеството си на представител на ................................................................... 

................................................................................................................................ 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието, с което се 

участва в процедурата/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ ............................................................с адрес на управление: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 Паричните средства – предмет на посочената тук операция /сделка/ - 

открита процедура по реда на ЗК за определяне на концесионер по концесия 

за услуги - организиране на услуга от обществен интерес: „Техническа 

експлоатация, поддържане и ремонт на обект рибарник, разположен в: 

поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; поземлен имот с 

идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с идентификатор 24102.37.101 в 

землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и 

спортен риболов, туристически и спортни мероприятия” - имат следния 

произход: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

 

 

      ДЕКЛАРАТОР: .................................. 



         Приложение № 6 

 

 

   Д Е К Л А Р А Ц И Я     
 

 

 

 Долуподписаният/ата ............................................................................... 
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН ........................................., л.к. № ............................ изд.на ......................г. 

в качеството си на представител на ................................................................... 

................................................................................................................................ 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието, с което се 

участва в процедурата/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ…………… ........................................с адрес на управление: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

В качеството ми на участник в открита процедура по реда на ЗК за 

определяне на концесионер по концесия за услуги - организиране на услуга 

от обществен интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на 

обект рибарник, разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; 

поземлен имот с идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с 

идентификатор 24102.37.101 в землището на с. Дуранкулак и предоставяне на 

условия за индивидуален и спортен риболов, туристически и спортни 

мероприятия”, заявявам че на  ………………съм извършил оглед на  обекта. 

 

 Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

      ДЕКЛАРАТОР: .................................. 



Приложение № 7 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я  

 

 

 

Долуподписаният /ата ................................................................................ 
     /име, презиме , фамилия/ 

ЕГН................................................, л.к. № ........................изд. на.....................г. 

в качеството си на представител на ................................................................... 

................................................................................................................................ 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието, с което се 

участва в процедурата/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ…………… ........................................с адрес на управление: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

 

в качеството си на участник в открита процедура по реда на ЗК за определяне 

на концесионер по концесия за услуги - организиране на услуга от обществен 

интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на обект 

рибарник, разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; 

поземлен имот с идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с 

идентификатор 24102.37.101 в землището на с. Дуранкулак и предоставяне на 

условия за индивидуален и спортен риболов, туристически и спортни 

мероприятия” 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М : 

 

 

 Че няма да разгласявам сведения и информация, станали ми известни 

във връзка с провеждането на концесионната процедура. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния 

кодекс. 

 

     

 

 

 

      ДЕКЛАРАТОР:........................ 
 



         Приложение № 8 

 

 

   Д Е К Л А Р А Ц И Я     
 

 

 

 Долуподписаният/ата ............................................................................... 
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН ........................................., л.к. № ............................ изд.на ......................г. 

в качеството си на представител на ................................................................... 

................................................................................................................................ 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието, с което се 

участва в процедурата/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ…………… ........................................с адрес на управление: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

В качеството ми на участник в открита процедура по реда на ЗК за 

определяне на концесионер по концесия за услуги - организиране на услуга 

от обществен интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на 

обект рибарник, разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; 

поземлен имот с идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с 

идентификатор 24102.37.101 в землището на с. Дуранкулак и предоставяне на 

условия за индивидуален и спортен риболов, туристически и спортни 

мероприятия”, заявявам че при  осъществяване на стопанската си дейност в 

обекта на концесията, за целия срок на концесията поемам изцяло и за своя 

сметка правата и задълженията по експлоатацията, поддържането и 

ремонта на рибарника и свързаните с него хидротехнически и 

инфраструктурни съоръжения, регламентирани от действащото 

законодателство, както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения 

  

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

      ДЕКЛАРАТОР: .................................. 



Приложение № 9 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за обработване на лични данни 

 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………… 

ЕГН: ……………………………………… Лична карта № ………………………….…. 

издадена от …….…………………….. на ……….…….… г.  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Съгласен/а съм ……………………. да обработва личните ми данни, съгласно 

изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, които 

предоставям във връзка 

с………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 
(посочва се във връзка с какво се предоставят личните данни и съгласието за обработката) 

 

Запознат/а съм с:  

 

• целта и средствата на обработка на личните данни;  

• доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа 

за предоставянето им;  

• правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;  

• получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити 

данните.  

 

 

 

 

 

 

Дата: ……………………  

гр……………………….     ДЕКЛАРАТОР: ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва от представляващите съответния кандидат и от 

представляващите на обявените от него подизпълнител/ трето лице на което ще използва 

капацитета 



          

 

Приложение № 10 

 

До 

Комисията за провеждане на 

процедура за определяне на концесионер 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

/ по чл.88, ал.2 от ЗК / 

 

от ............................................................................................................................ 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН ........................................., л.к. № ............................ изд.на ......................г. 

в качеството си на представител на ................................................................... 

................................................................................................................................ 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в 

процедурата/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ .............................................................с адрес на управление: 

................................................................................................................................. 

 

Уважаеми господин  председател, 

 Представям на Вашето внимание предложение за участие в открита 

процедура по определяне на концесионер по концесия за услуги - организиране на 

услуга от обществен интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на 

обект рибарник, разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; 

поземлен имот с идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с идентификатор 

24102.37.101 в землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия за 

индивидуален и спортен риболов, туристически и спортни мероприятия”, като 

прилагам: 

 1.Разработки по приложимите критерии, които формират комплексната 

оценка на офертата - ………..стр. 

 2.Инвестиционна програма за срока на концесията с разпределение на 

инвестициите по размер, вид, параметри, години и обосновка - ………..стр. 

 3.Програма за трудовата заетост в обекта с анализ и предложения за 

разкриване на работни места  - ………стр. 

 4.Доказателства за изпълнение на приложимите критерии, които формират 

комплексната  оценка - ………..стр 

 5.Декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 

от Закона за мерките срещу изпирането на пари /приложение №5/;  

6.Декларация за срок на валидност на офертата /приложение №4/; 

7.Други разработки 

8.Електронен носител, на който са записани предложението и приложенията 

към него 

 

 



Към предложението прилагам и: 

- Декларация за опазване на тайната на сведенията, станали известни при 

подготовката на офертата и оглед на обекта /приложение №7/ 

- Декларация за конфиденциалност /приложение №3/ 
 

 

 

 

     Представляващ участника: …………………. 

        /име,фамилия и печат/ 



         Приложение № 11 

          

 

 

О Б В Ъ Р З В А Щ О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

по чл.88 ал.3 от ЗК  /образец/ 

 

от ........................................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН ........................................., л.к. № ............................ изд.на ......................г. 

в качеството си на представител на ...................................................................  

................................................................................................................................ 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието, с което 

се участва в процедурата/ 

ЕИК/ БУЛСТАТ ...........................................................с адрес на управление: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

 С настоящето предложение предоставям на вниманието Ви резюме 

на приложената оферта, като накратко посочвам параметрите по всеки 

критерий за оценка: 

 І. .................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

ІІ. .................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

  

 

 

        ......................................... 
       /подпис и печат/ 

 
*Забележка: 

1.Съгласно чл.88, ал.3 от ЗК обвързващото предложение представлява резюме на 

предложенията по отделните приложими критерии. Всяка страница от това 

предложение следва да се завери от лицето, което е подписало офертата. 

 

2. В плика с обвързващото предложение се поставя и подходящ носител, съдържащ 

обвързващото предложение и приложенията към него, когато има такива, в 

електронен вид 

 

       



    

      Приложение № 12 

 

 

Методика за оценка на предложенията, допуснати до участие в открита 

процедура по концесия за услуги - организиране на услуга от обществен 

интерес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на обект рибарник, 

разположен в: поземлен имот с идентификатор 24102.37.182; поземлен имот с 

идентификатор 24102.38.182; поземлен имот с идентификатор 24102.37.101 в 

землището на с. Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и 

спортен риболов, туристически и спортни мероприятия” 

 

Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, 

оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с 

относителна тежест посочена по-нататък: 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното 

концесионно възнаграждение (Пк) – с относителна тежест 40 %. 

 

                                                              Кi  

Пк = --------- . 40 

                                                            Кmax 

 

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното 

възнаграждение; 

 Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното 

възнаграждение. 

 Стойността на Пк може да бъде ≤ 40.  

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – 

с относителна тежест 60 %. Отчита се на основата на изготвеното от участника 

инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесията. 

Инвестиционното предложение е неразделна част от общото предложение на 

участника и включва разпределение на предложената инвестиция по отделни 

обекти и съоръжения, както и по години. 

                                                                                                                       

Сi 

Пи = -------- . 60 

                                                                Cmax 

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник; 

       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното 

предложение. 

   Пи може да бъде от 0  60. 



Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието 

предложение не е прието от комисията) получава оценка Пи = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се 

определи съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който 

представлява сбор от показателите, мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и 

относителните тежести на отделните критерии. 

 

Пок = Пк +  Пи 

 

 Стойността на Пок може да бъде ≤  100.  

 Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на 

Пок. 
 

 


