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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ
(НАЦИОНАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ)
за концесия без трансграничен интерес по чл. 50, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите и Приложение № 8 към чл.
75, ал. 2 от Закона за концесиите

Раздел I. Информация за концедента, наименование и адрес:
1.1. Вид на концедента:
Кмет на община
1.2. Наименование на концедента:
община Велики Преслав
1.3. Адрес на концедента:
Град/село:
гр. Велики Преслав

код по NUTS:
BG333 | Шумен

Пощенски код:
9850

Улица/номер:
Борис Спиров 58

Електронна поща:
info@velikipreslav.bg

Интернет страница:
www.velikipreslav.bg

Телефон:
053844315

Факс:
053844537

1.4. Служба, от която може да се получи допълнителна информация:
Наименование: Община Велики Преслав
Град/село:
гр. Велики Преслав

код по NUTS:
BG333 | Шумен

Пощенски код:
9850

Улица/номер:
Борис Спиров 58

Електронна поща:
ksd@velikipreslav.bg

Интернет страница:
www.velikipreslav.bg

Телефон:
053848215

Факс:
Няма въведени данни.

1.5. Средства за комуникация. Обменът на информация от концедента и комисията за провеждане на процедурата
за определяне на концесионер с икономическите оператори при провеждането на процедурата се осъществява
чрез:
Електронна поща
Пощенска услуга
Връчване чрез подпис
ksd@velikipreslav.bg
1.6. Изисквания и условия, свързани с използването на електронни средства за комуникация:
Няма въведени данни.

Раздел II. Документация за концесията:
2.1. Документацията за концесията е достъпна чрез неограничен и пълен пряк безплатен достъп на интернет адрес:
http//www.nkr.government.bg:
Да
2.2. Документацията за концесията е достъпна чрез неограничен и пълен пряк безплатен достъп и на интернет
адрес:
velikipreslav.bg
2.3. Достъпът до част от документацията за концесията е ограничен поради наличие на
2.4. Достъп до заличената част от документацията за концесията може да се получи на адрес
Няма въведени данни.
2.5. Достъп до заличената част от документацията за концесията може да се получи по следния начин
Няма въведени данни.

Раздел III. Наименование на концесията:
Концесия за ползване на Язовир – публична общинска собственост,
представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30942.395.112 /тридесет
хиляди деветстотин четиридесет и две, точка, триста деветдесет и пет, точка,
сто и дванадесет/ с трайно предназначение на територията: Територия, заета
от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: Язовир от 76843 кв.м, /

седемдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и три кв.м./, находящ се в
землището на с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, местност
„---------------“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Златар,
общ. Велики Преслав, обл. Шумен, одобрени със Заповед
РД-18-1354/26.07.2018г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи:
30942.395.110; 30942.360.113; 30942.395.816., за извършване на стопански
дейности – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов,
туристическа, почивна и спортна дейност.

Раздел IV. Предмет и обект на концесията:
4.1. Предмет на концесията
Концесия за услуги
Концесията включва възлагане на строителство по чл.7, ал.2, т.3 от Закона
за концесиите:
Не
4.1.1. Концесия за социални или други специфични услуги по
приложение № 3 от Закона за концесиите
Няма въведени данни.
4.1.2. Запазена концесия
Не
4.1.3. Концесия с класифицирана информация
Не
4.2. Кратко описание на предмета на концесията
Концесия за ползване на Язовир – публична общинска собственост,
представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30942.395.112 /тридесет
хиляди деветстотин четиридесет и две, точка, триста деветдесет и пет, точка,
сто и дванадесет/ находящ се в землището на с. Златар, общ. Велики Преслав,
обл. Шумен за извършване на стопански дейности, които не променят
предназначението на обекта и неговите функции, като елемент от системата на
хидромелиоратимните съоръжения в региона, 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: рибовъдство и отглеждане на други водни организми,
напояване, 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.
4.3. Основен CPV Код
Няма въведени данни.
4.4. Допълнителен CPV Код
Няма въведени данни.
4.5. Основно място на изпълнение на концесията:
Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място:: с. Златар, код по
NUTS:: BG333 | Шумен
4.6. Обект на концесията
4.6.1. Местонахождение:
Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място:: с. Златар, код по NUTS:: BG333 | Шумен
Други данни:
Няма въведени данни.
4.6.2. Описание:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30942.395.112 /тридесет хиляди деветстотин четиридесет и две, точка, триста
деветдесет и пет, точка, сто и дванадесет/ с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни
обекти, с начин на трайно ползване: Язовир от 76843 кв.м, / седемдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и три
кв.м./, находящ се в землището на с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, местност „---------------“, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, одобрени със Заповед
РД-18-1354/26.07.2018г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи: 30942.395.110; 30942.360.113; 30942.395.816.
Обектът е актуван с Акт № 2513/12.03.2019г., като публична общинска собственост на Община Велики Преслав. Обекта
на концесията е разположен на 3 км. от с. Златар. Към настоящия момент обекта се е използвал за организирано
водоползване за поливни нужди на земеделски производители, отглеждане и развъждане на сладководна риба и други
аквакултури. Водното ниво на язовира е на 0.30м. под котата на дъното на преливните тръби. Няма свличания и

срутвания по бреговете. Язовирна стена: - Короната е с ширина 4,5 м., равнинна, без напречни пукнатини. Изградена е
настилка от фрезована асфалтобетонна маса. Въздушния откос е затревен и равнинен. Почистен е от растителност, без
видими свличания и срутвания по него. Водния откос е равнинен, защитен с каменна броня. Над каменната броня до
короната на стената също е затревено. Дренажната призма е в петата на въздушния откос и е в добро състояние.
Техническите съоръжени са: Преливник в изправност, реализиран чрез изкоп в левия скат, извън тялото на стената. По
дъното на изкопния профил на преливника са монтирани 4 (четири) броя стоманени тръби Ф800 мм. Над тръбите
минава път. Основния изпускател Ф400 мм. е в изправност, състоящ се от следните елементи: затворен орган, находящ
се в язовирното езеро, достъпът до който се осъществява посредством стоманена пасарелка; Стоманена тръба Ф
400мм.; Изходна шахта, окло която има храстовидна растителност; Стоманобетонна гасителна камера, след която има
допълнителен гасителен басейн. Отводняващото легло е с каменна облицовка по стените и дъното и е чисто от
растителност.
4.6.3. Концесионна територия:
Да
Описание на концесионната територия:
Обекта на концесията граничи с имоти с идентификатори № 30942.395.110; 30942.360.113; 30942.395.816.
4.6.4. Принадлежности:
Да
Описание на принадлежностите:
Техническите съоръжения са: - Преливник в изправност, реализиран чрез изкоп в левия скат, извън тялото на стената.
По дъното на изкопния профил на преливника са монтирани 4 броя стоманени тръби Ф800 мм. Над тръбите минава път.
- Основен изпускател Ф400мм в изправност, състоящ се от следните елементи: затворен орган, находящ се в язовирното
езеро, достъпът до който се осъществява посредством стоманена пасарелка; стоманена тръба Ф400мм; изходна шахта,
около която има храстовидна растителност. Стоманено бетонова гасителна камера, след която има допълнителен
гасителен басейн. Отводняващото легло е с каменна облицовка по стените и дъното и е чисто от растителност. Налична
КИС /Контролно измервателна система/: Нивомерна, геодезична.

Раздел V. Прогнозна стойност на концесията:
5.1. Прогнозна стойност(BGN):
Няма въведени данни.

Раздел VI. Срок на концесията:
6.1. Максимален срок на концесията, без допустимите удължавания (в месеци):
300 месеца
6.2. Прогнозен общ срок на всички допустими удължавания на срока на концесията (в месеци):
Няма въведени данни.

Раздел VII. Начална и крайна дата на концесията (прогнозни):
7.1. Начална дата: 25.06.2021 г.
7.2. Крайна дата: 24.06.2046 г.

Раздел VIII. Условия за осъществяване (изпълнение) на концесията, определени в зависимост от предмета и
обекта, от особеностите на концесията и от вида и характеристиките на предоставяните услуги:
8.1. Обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе
до нарушаване на икономическия баланс – когато такива се предвиждат:
Няма въведени данни.
8.2. Приложими задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото законодателство, 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 към чл. 60, ал. 2, т. 4, б. „б“ от
Закона за концесиите:
Да
8.3. Задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите,
околната среда, защитените територии, зони и обекти и обществения ред:
Да
8.4. Задължения за застраховане на обекта на концесията:
Да
8.5. Прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията:
8.5.1. Услуга: риболов; CPV код: 77700000-7 | Риболовни услуги;
Прогнозна цена(BGN без ДДС): 8,00 лв.
8.6. Други условия за осъществяване(изпълнение) на концесията:

Няма въведени данни.
8.7. Концесионният договор ще се сключи с публично-частно дружество:
Не
8.8. Условия за осъществяване на концесията от публично-частно дружество:
8.8.1. Размер на дела на публичния и на частния съдружник в капитала на публично-частното дружество:
Няма въведени данни.
8.8.2. Вид и размер на вноските, с които публичният и частният съдружник участват в капитала:
Няма въведени данни.
8.8.3. Непарична вноска, с която публичният съдружник участва в капитала, когато такава е предвидена:
Няма въведени данни.
8.8.4. Условия за финансиране дейността на дружеството:
Няма въведени данни.
8.8.5. Ред за уведомяване на публичния съдружник при промяна на контрола на частния съдружник и
последиците от промяната:
Няма въведени данни.

Раздел IX. Обстоятелства от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да
доведе до нарушаване на икономическия баланс, когато такива се предвиждат:
Няма въведени данни.

Раздел X. Основни права и задължения по концесионния договор:
10.1. Произтичащи от 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 :
10.1.1. Преди стартиране на възстановителни и/или строителноремонтри дейности на съоръженията, следва да се извършва писмено
уведомяване на компетентните органи - Басейнова дирекция
"Черноморски район", по реда на чл. 58 от Закона за водите, съответната
РИОСВ.
10.2. Свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда,
защитените територии, зони и обекти и обществения ред– когато е приложимо
10.2.1. При упражняване на правата по концесията, както и на
съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички
изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските
съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти,
националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред съгласно наредбите на Общински съвет - Велики
Преслав и действащото законодателство.
10.3. За застраховане на обекта на концесията:
10.3.1. Концесионерът е длъжен да застрахова ежегодно за своя сметка
обекта - предмет на концесията в полза на Община Велики Преслав,
включително срещу природни бедствия и земетресения. Застраховката
първоначално трябва да се извърши в срок до 30 (тридесет) календарни
дни, считано от подписването на договора, в последствие непосредствено преди изтичане на застрахователния период по
предходната застрахователна полица. За извършеното застраховане
концесионерът представя на концедента копие от застрахователната
полица.

Раздел XI. Условия относно възлагането от концесионера на договори за подизпълнение:
Има право с договор за подизпълнение да възлага на посоченото в заявлението или на избрано след сключване на
концесионния договор лице изпълнението на конкретно определени дейности по предмета на концесията. Договорът
за под изпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване. Концесионерът
може да сключва договори за подизпълнение за дела от концесията и за видовете дейности от нейния предмет, който е
посочил в заявлението.

Раздел XII. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем:
12.1. Обектът на концесията може да се отдава под наем от концесионера:
Не
12.2. Условията за отдаване на обекта на концесията под наем са:
Няма въведени данни.

Раздел XIII. Вид, размер и начин на предоставяне на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор. Други обезпечения:
13.1. Гаранции за изпълнение на задълженията:
13.1.1. ГаранцияПарична гаранция за изпълнение на концесионния
договор в размер на годишното концесионно възнаграждение, която се
внася по сметка на концедента преди подписване на концесионния
договор и се поддържа от концесионера в този размер през целия
период на концесията;; Размер(BGN) 0,00 лв. ; Условия за предоставяне
Няма въведени данни.
13.2. Други обезпечения:
Няма въведени данни.

Раздел XIV. Размер, формат и условия за предоставяне на концесионното възнаграждение, без ДДС:
14.1. Еднократно концесионно възнаграждение, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор:
Да
14.1.1. Размер(BGN): 3 750,00 лв. , или Няма въведени данни.
14.1.2. Срок за плащане: Няма въведени данни. дни, считано от Няма
въведени данни. или Първото концесионно възнаграждение се заплаща до 30то число на месеца, следващ месеца на изтичане на годината, през която е
влязъл в сила концесионния договор и се дължи пропорционално за периода
от време от годината, през която концесионният договор е действал; За всяка
следваща година от срока на концесията годишното концесионно
възнаграждение се заплаща до 30.06. на съответната година. При забава в
плащането на концесионното възнаграждение, концесионерът дължи лихва в
размер на законната лихва изчислена върху размера на забавената вноска.
14.1.3. Условия за плащане: Няма въведени данни.
14.2. Минимално годишно концесионно възнаграждение: Да
14.2.1. Размер(BGN): 3 750,00 лв. , или Първото концесионно възнаграждение
се заплаща до 30-то число на месеца, следващ месеца на изтичане на
годината, през която е влязъл в сила концесионния договор и се дължи
пропорционално за периода от време от годината, през която концесионният
договор е действал; За всяка следваща година от срока на концесията
годишното концесионно възнаграждение се заплаща до 30.06. на съответната
година. При забава в плащането на концесионното възнаграждение,
концесионерът дължи лихва в размер на законната лихва изчислена върху
размера на забавената вноска.
14.2.2. Срок за плащане: Няма въведени данни. дни, считано от Няма
въведени данни. или Първото концесионно възнаграждение се заплаща до 30то число на месеца, следващ месеца на изтичане на годината, през която е
влязъл в сила концесионния договор и се дължи пропорционално за периода
от време от годината, през която концесионният договор е действал; За всяка
следваща година от срока на концесията годишното концесионно
възнаграждение се заплаща до 30.06. на съответната година. При забава в
плащането на концесионното възнаграждение, концесионерът дължи лихва в
размер на законната лихва изчислена върху размера на забавената вноска.
14.2.3. Условия за плащане за срока на концесията: Годишното
концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера по банкова сметка
на Община Велики Преслав, както следва: - Първото концесионно
възнаграждение се заплаща до 30-то число на месеца, следващ месеца на
изтичане на годината, през която е влязъл в сила концесионния договор и се
дължи пропорционално за периода от време от годината, през която
концесионният договор е действал; - За всяка следваща година от срока на
концесията годишното концесионно възнаграждение се заплаща до 30.06. на
съответната година. Годишното концесионно възнаграждение по договора се
актуализира в тримесечен срок след края на всеки период от 2 години с
индекса на потребителските цени, обявяван от Националния статистически
институт, отнасящ се за двегодишния период преди падежа на индексация.
Годишното концесионно възнаграждение се актуализира и при промяна на
инфлационния индекс над 20% годишно. При забава в плащането на
концесионното възнаграждение, концесионерът дължи лихва в размер на
законната лихва изчислена върху размера на забавената вноска.
14.3. Максимален гратисен период, през който концесионерът се освобождава от концесионното възнаграждение:
Не
14.3.1. Срок на гратисния период: Няма въведени данни.
14.3.2. Условия за гратисния период: Няма въведени данни.
14.4. Ред за плащане (предоставяне) на концесионното възнаграждение:
Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера по
банкова сметка на Община Велики Преслав, както следва: - Първото
концесионно възнаграждение се заплаща до 30-то число на месеца, следващ

месеца на изтичане на годината, през която е влязъл в сила концесионния
договор и се дължи пропорционално за периода от време от годината, през
която концесионният договор е действал; - За всяка следваща година от срока
на концесията годишното концесионно възнаграждение се заплаща до 30.06.
на съответната година.

Раздел XV. Плащания от концедента, определени в документацията за концесията:
Не

Раздел XVI. Други изисквания, свързани с предмета или обекта на концесията, които не са нормативно
определени:
Няма въведени данни.

Раздел XVII. Информация за процедурата за възлагане на концесията:
17.1. Вид процедура: Открита процедура
17.2. Срокове относно заявленията и офертите:
17.2.1. Срок за получаване на заявленията и офертите:
17.2.1.1. Дата: 07.06.2021 г.
17.2.1.2. Час: 17:00:00 ч.
17.2.1.3. Място (адрес): Oбласт: Шумен, Oбщина: Велики Преслав,
Населено място: гр. Велики Преслав, пощенски код: 9850, код по NUTS:
BG333 | Шумен, адрес: Борис Спиров 58
17.2.2. Срок за отваряне на офертите:
17.2.2.1. Дата: 10.06.2021 г.
17.2.2.2. Час: 14:00:00 ч.
17.2.2.3. Място (адрес): Oбласт: Шумен, Oбщина: Велики Преслав,
Населено място: гр. Велики Преслав, пощенски код: 9850, код по NUTS:
BG333 | Шумен, адрес: Борис Спиров 58
17.3. Минимални изисквания към офертите:
съгласно чл. 88- чл. 91 от Закона за концесиите
17.4. Условия за участие в процедурата, когато такива се предвиждат съгласно чл. 61 и чл. 64 от Закона за
концесиите:
17.4.1 Съответствието на кандидата с условията за участие в процедурата
по тази точка се декларира в заявлението за участие в открита процедура
17.5. Изисквания към професионалните или техническите способности на икономическите оператори и/или към
тяхното финансово и икономическо състояние, определени съгласно чл. 62 от Закона за концесиите:
17.5.1. Професионални способности
Минимално ниво за изпълнение на
изискванията

Документи за доказване на изискваното минимално
ниво

Няма въведени данни.
17.5.2. Технически способности

17.5.2.1.

Минимално ниво за изпълнение
на изискванията

Документи за доказване на изискваното минимално ниво

(9) Концесионерът трябва да
отговаря на изискванията за
оператор на язовирна стена,
съгласно §. 1, ал. 1, т. 95 от
Допълнителните разпоредби на
Закона за водите, или да
разполага с лице за извършване
на дейностите, предвидени в чл.
138в от Закона за водите,
отговарящо на изискванията за
оператор на язовирна стена, за
срока на концесията;

1. Удостоверение и/или други документи за доказване, че отговаря
на изискванията за "оператор на язовирна стена", съгласно §. 1, ал.
1, т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите 2.
Доказателства, че разполага с лице за извършване на дейностите,
предвидени в чл. 138в от Закона за водите, отговарящо на
изискванията за оператор на язовирна стена" и доказателства, че
лицето отговаря на тези изисквания. 3. Декларация - Приложение
№ 12, че ако участникът бъде определен за концесионер, преди
сключването на договора за концесия, ще представи доказателства
че отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена,
съгласно §. 1, ал. 1, т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона
за водите, или да разполага с лице за извършване на дейностите,
предвидени в чл. 138в от Закона за водите, отговарящо на
изискванията за оператор на язовирна стена. и доказателства, че
лицето отговаря на изискванията.

17.5.3. Финансово и икономическо състояние
Минимално ниво за изпълнение на
изискванията

Документи за доказване на изискваното минимално
ниво

Няма въведени данни.
17.6. Критерии за възлагане и тяхната относителна тежест
Критерий

Относителна тежест на критерия в оценката на
офертите

17.6.1.

Предложенията за размер на годишното
концесионно възнаграждение са в
български левове и не трябва да са пониски от определената в концесионните
анализи начална стойност в размер на 3750
лв., без ДДС. Предложения, включващи понисък размер няма да бъдат разглеждани,
като несъответстващи на икономическите
изисквания на Общината. 3. 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 язовира; 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.

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-високата
стойност на Пок. Офертите на участниците се класират в
низходящ ред , като се започне от офертата , получила
най-високата комплексна оценка ( при максимален брой
точки – 100) , на следващо място се класира офертата,
получила следващата по-размер (по-ниска) комплексна
оценка и т.н.

Раздел XVIII. Информация относно обжалване на процедурата за възлагане на концесията:
18.1. Информация за органа, който отговаря за производството по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията
Държава:
България

Пощенски код:
1000

Населено място:
гр. София

Адрес:
Бул. "Витоша" № 18

Интернет страница:
http://www.cpc.bg

Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg

Телефон:
+359 29356222

Факс:
+359 29807315

18.2. Информация за службата, от която може да бъде получена информация относно сроковете за подаване на
жалби
Град/село:
гр. Велики Преслав

код по NUTS:
BG333 | Шумен

Пощенски код:
9850

Улица/номер:
Борис Спиров 58

Електронна поща:
info@velikipreslav.bg

Телефон:
053844315

Факс:
053844537
18.3. Средства за комуникация във връзка с обжалването:
18.3.1. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с
копие до концедента чрез някое от следните средства:
Електронна поща
Пощенска услуга
info@velikipreslav.bg
18.3.2. Връчване на съобщения и призовки във връзка с разглеждане на
жалбата от Комисията за защита на конкуренцията се извършва чрез:
Електронни средства, чрез електронния адрес (електронната поща), посочен в
т. 18.1
Факс: +359 29807315
18.4. Краен срок за подаване на жалба:

Няма въведени данни.
18.5. Друга информация, свързана с подаването на жалбата:
Няма въведени данни.

Раздел XIX. Информация дали концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана със средства на
Европейския съюз:
Не
Информация за проекта: Няма въведени данни.

Раздел XX. Номер и дата на решението, с което е одобрено обявлението:
№: 003
Дата: 06.04.2021 г.

Раздел XXI. Друга информация от значение за концесията:
Няма въведени данни.

Раздел XXII. Дата на изпращане към "Държавен вестник":
10.05.2021 г.

