
                                                                 

                             

 

                      6280 Гълъбово, бул.”Република”№ 48 0418 /6- 89-12   0418 / 6-41-94 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

На основание чл.96, ал.1 във вр. с чл.80 ал.1 от Закона за концесиите и в 

изпълнение на Заповед № 817/ 14.10.2019г. на Кмета на Община Гълъбово Николай 

Тонев Колев, се събра комисия в състав: 

Председател: Дарина Льондева - мл.експерт“Наеми, наемни отношения и ОбС“ 

Зам.председател: Димитър Стоянов-юрист. 

Членове:        

1. Стефан Радев - -гл. експерт „Охрана и сигурност“ в Община Гълъбово 

2. Джулия Фенерова – старши експерт „ОбС“в Община Гълъбово 

3. Пламена Мърхова – старши експерт „Екология“ 

На осн.чл.80 ал.4 от Закона за Концесиите-комисията може да заседава, когато 

присъстват повече от половината й членове. 

Комисията се събра със задача  да отвори получените заявления за участие в 

процедурата  за предоставяне на концесия върху недвижим имот, публична общинска 

собственост - Водоем - язовир, в имот с идентификатор 57515.34.273, находящ се в 

землището на с. Помощник, община Гълъбово, с площ 23,26 дка. Начин на трайно 

ползване – водоем-язовир, съгласно Акт за общинска собственост № 41/15.09.1998 г. на 

Община Гълъбово.  

Комисията получи постъпилите заявления и оферти за участие в процедурата от 

Милена Илиева- Изпълнител деловодител при Община Гълъбово, както и входящ 

регистър на комисията за получените  заявления и оферти, в който по реда на тяхното 

постъпване е направено отбелязване.  

Председателят обяви броя на получените заявления и оферти и лицата , които са ги 

подали- едно заявление ведно с оферта. 

След направената справка по регистъра комисията констатира, че за обявената 

процедура са получени следните заявления и оферти по реда на тяхното постъпване: 

1.Заявление и оферта с вх.№ 94-С-118/21.11.2019 г. с час на подаване: 10:25., 

подадено от Силвия Александрова Атанасова.  

Заявлението и офертата са получени в определения срок за подаване на документи, 

плика е с ненарушена цялост, непрозрачен и е надписан според изискванията, посочени 

в документацията за участие. 

Заседанието се проведе при закрити врати, съгласно чл.96 от Закона за концесиите. 

Комисията направи проверка относно : 

1. наличието на основание за изключване за участника и за посочените в заявлението 

подизпълнители и трети лица, и 

2. изпълнението на условията за участие от участника, а когато е приложимо – и от 

посочените в заявлението подизпълнители. 

На базата на тази проверка Комисията заключи, че:  



 

 1.Заявление и оферта с вх.№ 94-С-118 /21.11.2019 

  

На основание чл.96 ал.1 от Закона за Концесиите, Председателят на комисията 

отвори плика с надпис“Заявление за участие“. Останалите пликове “Предложение“ и 

„Обвързващо предложение“, бяха подписани от членовете на комисията.   

 След отварянето на плика с надпис“Заявление за участие“, Председателят на 

комисията прочете Заявлението и приложенията към него.Установи се, че 

приложенията  отговарят на описа приложен от кандидата. Кандидатът е представил 

следните документи: 

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

 2.Декларация по чл.60, ал.2, т.1-5 и т.7 от Закона за концесиите. 

 3.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици. 

 4.Декларация за съгласие за обработка на лични данни. 

 5.Декларация по чл.83-84 от ЗК 

 6.Декларация относно техническата възможност или професионална 

квалификация . 

 7.Декларация за неразгласяване на информация по процедурата на концесията. 

 8.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор. 

 9.Подходящ носител, съдържащ предложението и приложенията към него в 

електронен вид. 

  

 Комисията установи, че към заявлението са представени всички изискуеми от 

закона и документацията към настоящата процедура приложения. Заявлението и 

приложенията са надлежно попълнени и подписани от участника, като същите са 

изготвени съобразно образците, представени от концедента.  

 Комисията не констатира нередовности на заявлението, като счита, че са 

представени всички изискуеми приложения в надлежна форма. Заявлението и 

приложенията към него са подадени в срока, посочен в обявлението за откриване на 

процедурата. Заявлението е изготвено по образец, съгласно условията на концедента, и 

съдържа информацията по чл.86 от Закона за концесиите.  

 След извършване на проверка относно редовността на изявлението, Комисията 

пристъпи към проверка относно неговата допустимост, оценяйки го съобразно 

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

подизпълнители и трети лица, и изпълнението на условията за участие от участника, а 

когато е приложимо – и от посочените в заявлението подизпълнители. В случая 

участникът не е посочил подизпълнители и трети лица. Поради това Комисията 

разгледа условията за допустимост спрямо участника.  

 Основанията за изключване на участника са посочени в чл.60, ал.2 от Закона за 

концесиите. Липсата на тези обстоятелства по отношение на участника, подал 

разглежданото заявление, се установява от подадената от него Декларация по чл.60, 

ал.2, т.1-5 и т.7 от Закона за концесиите. След като не бяха установени от Комисията и 



наличие на основание за изключване по чл.60, ал.3 от Закона за концесиите, считаме, че  

по отношение на участника не е налице нито едно от основанията за изключване. 

Условията за участие са изисквания към икономическите оператори, които са 

необходими за изпълнение на концесионния договор и се посочват в обявлението за 

откриване на процедурата. В процедурата за определяне на концесионер за недвижим 

имот, публична общинска собственост- Водоем - язовир, в имот с идентификатор 

57515.34.273, находящ се в землището на с. Помощник, община Гълъбово, с площ 23,26 

дка. Начин на трайно ползване – водоем-язовир, съгласно Акт за общинска собственост 

№ 41/15.09.1998 г. на Община Гълъбово,  са посочени следните условия за участие: 

Технически възможности и/или професионална квалификация;   

Критерият технически възможности и професионална квалификация, се доказва 

чрез: 

 -Данни за най-малко  едно техническо лице, наето по трудов и/или граждански 

договор, което ще отговаря за качеството на изпълнение на концесионния договор. 

Лицето трябва да е хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със 

служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях. Към 

заявлението си, участникът представя декларация и актуални документи за доказване 

на условията за професионални и технически способности, освен ако същият посочи 

достъпен публичен регистър за проверка от страна на концедента.  

Видно от приложенията към заявлението е представена Декларация относно 

техническата възможност или професионална квалификация, както и е представен 

списък с техническите лица, вкл. и тези, които ще отговарят за изпълнението на 

концесионния договор.  

Комисията счита, че са представени изискуемите документи, които установяват 

изпълнението на условията за участие, поставени от концедента.  

 След като установи, че подаденото заявление и приложенията към него 

отговарят на условията за участие, обявени от концедента, както и че за участника не е 

налице основание за изключване, а подаденото заявление е редовно и в срок, 

Комисията  

     РЕШИ: 

ДОПУСКА участник Силвия Александрова Атанасова до участие в процедурата за 

определяне на концесионер, като на последващо заседание ще разгледа офертата на 

участника и ще я оцени, съгласно критериите определени в документацията към 

настоящата процедура.   

 

КОМИСИЯ: 

Председател:…………………………..… 

Зам.Председател:………………………………… 

Членове:1………………………………………… 

2………………………………………………………. 

3……………………………………………………………. 

 


