
 

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 Якимово, област Монтана 

2.2. Орган който представлява концедента: 

Наименование на органа 

           Кмета на община Якимово, област Монтана 

Адрес: 

           Ул. „Европа” № 8 

Населено място: 

            с. Якимово 

пощенски код: 

             3640 

Лице за контакт: 

              инж. Иван Пасков 

телефон: 

               09742 99 02 

Електронен адрес: 

               qkimovo@net-surf.net 

факс:   

                09742 99 00 

URL – Интернет адрес: 

3. Вид на обекта на концесията: 

                      Водностопански обект – язовир 

4. Местонахождение на обекта на концесията: 

               с. Дългоделци, ЕКАТТЕ 24551, община Якимово, област Монтана 

5.   Индивидуализация на обекта на концесията: 

                     Язовир „ДПЖС” се намира на около 2 км северно от с. Дългоделци ПИ № 

000018 от КВС. 

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

може да извършва чрез обекта на концесията: 

                      Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите  

съоръжения в техническо изправно състояние като възнаграждението се                              

състои в правото на концесионера да експлоатира съоръжението и да  

развива стопанска дейност – аквакултури; риборазвъждане и отглеждане 

на риби и други водни организми, както и получената по съответните 

технологии продукция от тях 

7. Вид на процедурата: 

                Открита процедура 

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

предоставяне или плащане: 

                Стойност: 

                 3 036 лв. 

                Валута: 

                              BGN 
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Условия за предоставяне на плащане: 

         В брой по сметката на Община Якимово или банкова гаранция със    

срок на валидност – до подписване на концесионен договор. 

        9.   Срок на валидност на офертите: 

                             90 календарни дни след датата на подаване на офертата 

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

                          Място: 

                                    с. Якимово, ул. „Европа” № 8, център за обслужване на граждани. 

 

 Календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник: 

                                     37 дни 

                           Час: 

                                      16:00 часа 

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

                   Цена в цифри: 

                                70 лв. 

                   Валута: 

                                BGN 

                   Начин на плащане: 

                                На касата на общината или по банков път 

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

                  Български 

13.  Място и срок на получаване на офертите 

 Място: 

                                      с. Якимово, ул. „Европа” № 8, център за обслужване на граждани. 

                            Календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник. 

                                      40 дни  

                            Час: 

                                       15:00 часа 

14.  Място и дата на отваряне на офертите: 

                    Място: 

                             с. Якимово, ул. „Европа” № 8, заседателна зала. 

                    Календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник 

 42 дни 

                             Час: 

                                        11:00 часа 

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

за концесиите: 

1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ от 

съдебен или административен орган на държавата, в който е 

установен участника за удостоверяване на липса на обявяване в 

несъстоятелност, на производство за обявяване в несъстоятелност, 

в процедура по ликвидация, освен ако е приложил ЕИК; 

2. Съдебно удостоверение или съответен на него документ от 

съдебен  или административен орган от държавата по 

отечественото право на физическото лице-участник в 

процедурата, или на лицата по чл. 16, ал. 2, ш. 3 от ЗК за липса на 



влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл. 16, ал. 2, т. 

3 от ЗК. 

3. Удостоверение за удостоверяване на липса на задължения за 

публични вземания по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗК. 

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

ЗК. 

1. Декларация за липса на просрочени парични задължения към 

работниците и служителите на кандидата 

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 16, ал. 2, т. 4 и ал. 4, 

т. 4. 

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

17.1.Пригодност за изпълнение на професионална дейност: 

 Регистрация в професионален и търговски регистър съгласно 

законодателството на държавата в която участника е 

установен; 

 Опит в изпълнението на идентични или сходни дейности, 

лицензии или разрешителни за извършване на съответните 

дейности 

17.2.Икономическо и финансово състояние, изисквания и изискуеми 

документи: 

 Изпълнен поне един договор за дейности сходни с 

дейностите, предмет на настоящата концесия 

17.3.Технически възможности и/или професионална квалификация, 

изисквания и изискуеми документи: 

 Собствени или наети технически лица за изпълнение на 

мероприятия по поддръжката на обекта в изправно 

състояние и безопасна техническа експлоатация. 

Минимално изискване – поне две технически лица от които 

едното с хидротехническо образование – образователна 

степен магистър. 

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

1.   Концесионно плащане в лева с тежест 75% 

2.   Инвестиции в лева с тежест 20%; 

3.   Екологични мероприятия( в лева) с тежест 5% 

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: 

                                                        София 

                                         Пощенски код: 

                                                         1000 

                                         Държава: 

                                                           Р България 

                                         Електронна поща: 

                                                         cpcadmin@cpc.bg 

mailto:cpcadmin@cpc.bg


                                         Телефон: 

                                                         02 986 77 06 

                    Интернет адреI (URL) 

                    Факс: 

                                 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: 

                                                        София 

                                         Пощенски код: 

                                                         1000 

                                         Държава: 

                                                           Р България 

                                         Електронна поща: 

                                                         cpcadmin@cpc.bg 

                                         Телефон: 

                                                         02 986 77 06 

                    Интернет адреI (URL) 

                    Факс: 

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: 

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

извършваните с него стопански дейности; 

23. Дата на изпращане на обявлението: 

                  20. 12. 2017 г. 
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