
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ 

1. Предмет на концесията: 
концесия за услуга 
 

2. Вид на концесията: 
общинска концесия 
2.1. Концедент: 

Общински съвет на община Сливен, област Сливен 
2.2. Орган, който представлява концедента: 

наименование на органа: 

Кмета на община Сливен, област Сливен  

адрес: 

бул. Цар Освободител 1  

населено място: 

       гр. Сливен  

пощенски код:  

         8800 

лице за контакти: 

Иван Рандев 

телефон: 

 044663161 

електронна поща: 

i_randev@abv.bg 

         факс: 

044/662 350 

 

URL - Интернет адрес: 

www.sliven.bg 

 

3. Вид на обекта на концесията: 
водностопански обект – язовир 
 

4. Местонахождение на обекта на концесията: 
с. Скобелево, общ. Сливен, област Сливен 
 

5. Индивидуализация на обекта на концесията: 
Язовир, съставляващ поземлен имот № 000680, ЕКАТТЕ 66812, с площ 102,172 дка, 
находящ се в землището на с. Скобелево, Община Сливен, Област Сливен, при 
граници: изток - полски път, запад - , север - полски път, юг - полски път и язовир, 
имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 24/03.09.2001 год. 

 

6. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът 

може да извършва чрез обекта на концесията: 
Други стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 
концесията - рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други 
развлекателни дейности. 

 

7. Вид на процедурата: 

открита процедура 

 

http://www.sliven.bg/


8. Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното 

предоставяне или плащане: 

стойност:  

    1380  

валута: 
              BGN 

 
условия за предоставяне или плащане: 

Гаранцията е в размер на 1380 (хиляда триста и осемдесет лева) лева, внесена 
под формата на паричен депозит. 
 

9. Срок на валидност на офертите: 

120 календарни дни след датата на подаване на офертата 

 

10. Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата: 

място: 

8800 гр. Сливен, общ. Сливен, ЦАОГ бул. "Цар Освободител" №1  
дата: 

          12.06.2017г. 
час: 
        17:00часа 

11. Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: 

цена в цифри: 
10 

валута: 
BGN 

начин на плащане: 
Документацията за участие в процедурата се закупува за сумата от 10 (десет) 
лева с включен ДДС, платими на касата на Общината и се получава от Център 
за административно обслужване на гражданите - ЦАОГ, находящ се на 
партерния етаж в сградата на Община Сливен бул. "Цар Освободител" 1. 

12. Език, на който трябва да бъдат написани офертите: 

български; 

13. Място и срок за получаване на офертите: 

място: 

Деловодството на Община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1.  

дата: 
15.06.2017 г. 

час: 

17:00часа 

14. Място и дата на отваряне на оферти: 

място: 

Община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1.  

дата: 
16.06.2017 г. 

час: 

14:00часа 
 

15. Документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, Ал. 2 и 3 от Закона 

за концесиите: 

Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е 

обявен в несъстоятелност, издадено до два месеца преди датата на отваряне на 

офертите - оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и 

вярно с оригинала; 



Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в 

процедура по ликвидация, издадено до два месеца преди датата на отваряне на 

офертите - оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и 

вярно с оригинала; 

Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за управител или 

член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо 

лице - на неговия представител в съответния управителен орган, за удостоверяване 

липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл. 16, ал.2, т. 3 от ЗК 

- оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и вярно с 

оригинала; 
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.16, ал.2, 3 и 4 от Закона за 

концесиите по образец; 
 

16. Приложими обстоятелства и документи за удостоверяване по чл. 16, Ал. 4 от 

Закона за концесиите: 

Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в 
производство по несъстоятелност, издадено до два месеца преди датата на отваряне 
на офертите - оригинал или копие, заверено лично от участника с трите имена, 
подпис и вярно с оригинала; 

Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено до един месец преди датата на отваряне на офертите от Националната 
агенция по приходите - оригинал или копие, заверено лично от участника с трите 
имена, подпис и вярно с оригинала; 
  Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците 
и служителите, на които участникът е работодател по образец; 
  Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.16, ал.2, 3 и 4 от Закона за 
концесиите и обстоятелствата по чл. 16, ал. 4, т. 4 и 5 от Закона за концесиите по ' 
образец; 
  Финансова справка за липса на задължения към Община Сливен, издадена 
до един месец преди датата на отваряне на офертите - оригинал или копие, заверено 
лично от участника с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 

Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от Дирекция "Местни данъци и такси" към Община Сливен, до един месец 
преди датата на отваряне на офертите - оригинал или копие заверено лично от 
участника с трите имена, подпис и вярно с оригинала. 

 

17. Критерии за подбор и документи за доказване на съответствието с тях: 

17.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност: изисквания и 

изискуеми документи: 

не 

17.2. Икономическо и финансово състояние: изисквания и изискуеми документи: 
не 

17.3. Технически възможности и/или професионална квалификация: изисквания и 

изискуеми документи: 
▪ Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, наето 

по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за качеството на 
изпълнение на концесионния договор. За целта се представя списък на 
техническите лица, които ще отговарят за качеството на изпълнение на 
концесионния договор, както и копие от трудов и/или граждански 
договор/и. 

▪ Описание на техническото оборудване и на възможностите за 
осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 
 

18. Критерии за оценка на икономически най-изгодната оферта: 
 



К1- размер на месечното концесионно възнаграждение - минимум 230 лева без 
включен ДДС. Тежест: 80%; 

К2 - размер (в лева без ДДС) на инвестиции в обектите на концесията.Тежест: 
20%; 

19. Възможност за представяне на варианти в офертите: 
Не 
 

20. Процедура за обжалване: 

20.1. Орган, който отговаря за процедурите за обжалване:  

официално наименование: 

Комисия за защита на конкуренцията  

адрес: 

бул. "Витоша" 18 

населено място: 

гр. София 

пощенски код:  

      1000 

държава: 

България  

 електронна поща: 

cpcadmin@cpc.bg  

 телефон: 

02 935 61 13  

 интернет адрес (URL): 

www.cpc.bg  

 факс: 

02 980 73 15 

20.2 Служба, от която може да бъде получена информация относно 
подаването на жалби: 

официално наименование: 

Комисия за защита на конкуренцията  

адрес: 

бул. "Витоша" 18 

населено място: 

гр. София 

пощенски код:  

      1000 

държава: 

България  

 електронна поща: 

cpcadmin@cpc.bg  

 телефон: 

02 935 61 13  

 интернет адрес (URL): 

www.cpc.bg  

 факс: 

02 980 73 15 
21. Концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на 
ЕС: 

концесията е свързана с проект и/или програма: 
не 

наименование на проекта и/или програмата: 

 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/


22. Други, в зависимост от спецификата на обекта на концесията и на 

извършваните с него стопански дейности: 
Не 
 

23. Дата на изпращане на обявлението: 
05.05.2017 г. 


