
                                                                 

                             

 

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

ПРОТОКОЛ № 3 

На основание чл.100, 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“Сигурност и охрана“в Община Гълъбово 

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

3.Пламена Мърхова – 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 предложението и обвързващото 

предложение на допуснатия 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.  

На публичното заседание присъства участника.  

 Председателят на комисията съобщи решението, с което същата е приключила 

действията по допускането на участниците в процедура за предоставяне на концесия на водоем-

язовир. 

 До участие в откритата процедура се допуска кандидата, подал заявление-оферта за 

гореописаната концесионна процедура- Силвия Александрова Атанасова. 

 Установи се, че пликовете са с ненарушена цялост, непрозрачни и са надписани 

съгласно изискванията по документацията.Пликовете бяха подписани от комисията.Първо бе 

отворен пликът с надпис“обвързващо предложение“.Член на комисията прочете обвързващото 

предложение.  

Общия размер на инвестиционното предложение е 20 200 лева, а на годишно 

концесионно възнаграждение е 660 лева.  

 В пликът с обвързващото предложение е приложен електронен носител/флашка/. 

 След това Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предложение“ и 

оценяване на офертите. В тази си част заседанието на Комисията протече при закрити врати.  

 Отворен бе пликът с надпис“Предложение“.Член на комисията прочете описа,приложен 

към предложението и се установи, че съдържанието на предложението отговаря на описа. 

 Към предложението са представени следните документи: 

1.Конкретни предложения по приложимите критерии за възлагане, които формират 

комплексната оценка на офертата; 



2.Инвестиционна програма за срока на концесията с разпределение на инвестициите по размер, 

вид, параметри, години и обосновка; 

3.Декларация на основание чл.88, ал.2, т.8 от ЗК; 

4.Декларация съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл.88, ал.2, т.9 от ЗК; 

5.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

6.Декларация за неразгласяване на информация и сведения във връзка с провеждането на 

концесионната процедура. 

7.Подходящ носител, съдържащ предложението и приложенията към него в електронен вид. 

 

 Основни предложения на участникът Силвия Александрова Атанасова - предложения 

в обвързващото предложение: 

 Разработки по приложимите критерии, формиращи комплексната оценка на офертата. 

   

1.Предложение за годишно концесионно плащане- 660 лв./три хиляди сто и двадесет 

лева/без ДДС.  

2.Предложени инвестиции- 20 200 лв./четиринадесет хиляди и осемстотин лева/ без 

ДДС за срока на концесията. 

 

Методика за оценка на офертите: 

-показател, оценяващ предложената стойност на месечното концесионно 

възнаграждение-Пк-с относителна тежест 70%. 

    Ki 

Пк=---------- x 70 

                                   Kmax 

  -показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение Пи-с 

относителна тежест 30%. 

                                                 Ci 

   Пи=------------- x 30 

                                                  Cmax     

 Методика за определяне на комплексната оценка: 

   Пок=Пк+Пи 

 Комисията оцени направените предложения по методиката , подробно описана в 

Документацията за участие в процедурата: 

  

Пк Пи Пок   

70 точки 30 точки 100 точки   

     

     

  

Участникът Силвия Александрова Атанасова, получава 100 точки след направената по 

методиката, приложена към документацията, оценка.  

  

РЕШИ: 



 Класира участника 

1. Силвия Александрова Атанасова, с ЕГН 7803027650 на първо място.  

Настоящият протокол е изготвен на 11.12.2019г. За верността на гореизложеното 

Комисията се подписва в състав, както следва: 

  

КОМИСИЯ: 

Председател: :……………/П/……………..… 

Зам.Председател: :……………/П/……………..… 

Членове:1:……………/П/……………..… 

2:……………/П/……………..… 

3:……………/П/……………..… 

 

 


