Приложение № 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР
С ИДЕНТИФИКАТОР НА ПАРТИДАТА В НКР [111-92/ 20/04/2021]
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Раздел I. Информация за концедента, наименование и адрес:
1.1. Вид на концедента:
☒ Министър
☐ Кмет на община
☐ Орган, определен със споразумение за съвместна концесия
( отбелязва се само една от трите опции)

1.2. Наименование на концедента: Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията [
( изписва се наименованието: кмет на община …; министър на …)

1.3. Адрес на концедента/ органа, определен със споразумение за съвместна концесия:
Град/село:

Код по NUTS:

Пощенски код:

[София]

[BG 411]

[1000]

Улица/номер: Електронен адрес (електронна
поща:
[ул. „Дякон

Интернет адрес (интернет
страница):

Игнатий“ № 9] [alazarova@mtitc.government.bg] [https://www.mtitc.government.bg/]
Телефон:

Факс:

[+359 29409419]

[+359 29409-149]

Раздел II.

Наименование

на

концесията:

[Възлагане

на

концесия

за

строителство на пристанищен терминал със зимовник - Русе, част от пристанище за
обществен транспорт Русе]]

Раздел III. Вид на концесията:
3.1. Вид на концесията според предмета:
☒ За строителство.
☐ За услуги
☐ За ползване
( отбелязва се само една от трите опции)
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3.2. Концесията е с трансграничен интерес:
☒ Да
☐ Не
( попълва се, само когато концесията е строителство или за услуга)

3.3. Концесията е запазена:
☐ Да
☒ Не
3.4. Концесията е за социални и други специфични услуги:
☐ Да
☒ Не
3.5. Концесията е с класифицирана информация:
☐ Да
☒ Не

Раздел IV. Вид на процедурата за определяне на концесионер:
☒ Открита
☐ Състезателна процедура с договаряне
☐ Състезателен диалог
☐ Процедура за определяне на концесионер, различна от горепосочените
(приложимо само при концесия за социални или други специфични услуги, ако такава е определена)
( отбелязва се само една от четирите опции)

Раздел V. Критерии за възлагане:
1) Размер на плащанията от концедента
☐ Да
☒ Не
2) Изисквания, свързани с предмета на концесията, като:
а)
качество на строителството и/или на управлението и поддържането на обекта
на концесията
☒ Да
☐ Не
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б)

качество на предоставяните услуги
☒ Да
☐ Не

в)

най-ниска цена на строителството
☐ Да
☒ Не

г)

най-ниска цена на предоставяните услуги
☐ Да
☒ Не

д)

технически предимства, в това число техническо оборудване и материалнотехническа база
☒ Да
☐ Не

е)

функционални характеристики и/или характеристики на строителството, и/или
на услугите
☒ Да
☐ Не

ж)

срок на завършване на строителството
☒ Да
☐ Не

з)

срок на предоставяне на услугите при минимално определено от концедента
ниво на качеството
☐ Да
☒ Не

и) други [въведете данни]
3) Мерки над нормативно определените за опазване на околната среда, когато такива
са необходими
☐ Да
☒ Не
4) Социални критерии
☐ Да
☒ Не
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5) Енергийна ефективност
☐ Да
☒ Не
6) Критерии, свързани с иновации
☐ Да
☒ Не

7) Размер на концесионното възнаграждение
☒ Да
☐ Не
8) Конкретен срок на концесията и/или общ срок на допустимите удължавания,
предвидени с клауза за преразглеждане;
☐ Да
☒ Не
9) Други
☐ Да [въведете данни]
☒ Не

Раздел VI. Откриване на процедурата:
Решение за откриване на процедурата: [№РК-3 06/04/2021]

Раздел VII. Срокове при провеждане на процедурата:
6.1. Срокове, определени с първоначалното обявление
1) Срок за получаване на заявление (в състезателна процедура с договаряне), на заявление и
предварителна оферта (в състезателен диалог), или на заявление и оферти (в открита
процедура): [45] дни
2) Срок за получаване на предварителни оферти (в състезателна процедура с договаряне)
[въведете данни] дни
3) Срок за получаване на оферти в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог
[въведете данни] дни
6.2. Окончателни срокове – след обявление/я за поправка
1) Срок за получаване на заявление (в състезателна процедура с договаряне), на заявление и
предварителна оферта (в състезателен диалог), или на заявление и оферти (в открита
процедура): [въведете данни] дни
5

2) Срок за получаване на предварителни оферти (в състезателна процедура с договаряне)
[въведете данни] дни
3) Срок за получаване на оферти в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог
[въведете данни] дни

Раздел VIII. Приключване/прекратяване на процедурата:
8.1. Процедурата е приключила с решение за определяне на концесионер
☒ Да. Решение за определяне на концесионер: [№РК-8 15/07/2021]
☐ Не
8.2. Процедурата е прекратена:
☐ Да. Решение за прекратяване на процедурата: [№-дд/мм/гггг]; Основание за
прекратяване:
☐ Чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗК
☐ Чл. 117, ал. 1, т. 2 от ЗК
☐ Чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗК
☐ Чл. 117, ал. 1, т. 4 от ЗК
☐ Чл. 117, ал. 1, т. 5 от ЗК
☐ Чл. 117, ал. 1, т. 6 от ЗК
☐ Чл. 117, ал. 2, изречение първо от ЗК
☐ Чл. 117, ал. 2, изречение второ от ЗК
☐ Чл. 77, ал. 3 от ЗК
☒ Не
8.3. Решението за прекратяване на процедурата:
☐ Не включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер
или на повторна процедура
☐ Включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер
☐ Включва решение за провеждане на повторна процедура за определяне на
концесионер по:
☐ Чл. 118, ал. 3, т. 1 от ЗК
☐ Чл. 118, ал. 3, т. 2 от ЗК
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Раздел IX. Обжалване в хода на процедурата:
9.1. Решение за откриване на процедурата
1) Решението за откриване на процедурата е обжалвано пред КЗК:
☐ Да. Производство №КЗК/ [хххх/гггг] г. Резултат от обжалването:
☐ не е образувано производство
☐ жалбата е оставена без уважение
☐ решението за откриване на процедурата е отменено като незаконосъобразно
☐ обявена е нищожност на решението
☐ производството е прекратено
☒ Не
2) Актът на КЗК е обжалван пред ВАС:
☐ Да: Дело № [ххххх/гггг]; Резултат: [решение/определение/разпореждане №/дата]
☐ Не
9.2. Решение за определяне на концесионер
1) Решението за определяне на концесионер е обжалвано пред КЗК:
☐ Да. Производство №КЗК/ [хххх/гггг] г. Резултат от обжалването:
☐ не е образувано производство
☐ жалбата е оставена без уважение
☐ решението/действие е отменено като незаконосъобразно и със задължителни
указания преписката е върната за продължаване на процедурата за определяне на
концесионер от последното законосъобразно решение или действие, а когато е
приложимо – за прекратяване на процедурата
☐ установена е незаконосъобразност на решението, но същото не е отменено и на
концедента е наложена санкция в случаите на чл.175, ал.2 от ЗК
☐ обявена е нищожност на решението
☐ производството е прекратено
☒ Не
2) Актът на КЗК е обжалван пред ВАС:
☐ Да: Дело № [ххххх/гггг]; Резултат: [решение/определение/разпореждане №/дата]
☐ Не
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9.3. Друго решение/действие/бездействие на концедента
1) Обжалване пред КЗК:
☐ Да. Производство №КЗК/ [хххх/гггг] г. Резултат от обжалването:
☐ не е образувано производство
☐ жалбата е оставена без уважение
☐ решението/действие е отменено като незаконосъобразно или е установено
незаконосъобразно бездействие и със задължителни указания преписката е върната за
продължаване на процедурата за определяне на концесионер от последното
законосъобразно решение или действие, а когато е приложимо – за прекратяване на
процедурата
☐ обявена е нищожност на решението
☐ производството е прекратено
☒ Не
2) Актът на КЗК е обжалван пред ВАС:
☐ Да: Дело № [ххххх/гггг]; Резултат: [решение/определение/разпореждане №/дата]
☐ Не
9.4. Решение на комисията за отстраняване на кандидати от участие (само за състезателна
процедура с договаряне и за състезателен диалог)

1) Обжалване пред КЗК:
☐ Да. Производство №КЗК/ [хххх/гггг] г. Резултат от обжалването:
☐ не е образувано производство
☐ жалбата е оставена без уважение
☐ решението/действие е отменено като незаконосъобразно и със задължителни
указания преписката е върната за продължаване на процедурата за определяне на
концесионер от последното законосъобразно решение или действие, а когато е
приложимо – за прекратяване на процедурата
☐ обявена е нищожност на решението
☐ производството е прекратено
☐ Не
2) Актът на КЗК е обжалван пред ВАС:
☐ Да: Дело № [ххххх/гггг]; Резултат: [решение/определение/разпореждане №/дата]
☐ Не
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9.5. Процедурата е спирана
☐ Да. Основание за спиране: [въведете данни]
☐ Да.
☒ Не
9.6. Допуснато е предварително изпълнение на решението за определяне на
концесионер:
☐ Да
☒ Не
☐ Не е приложимо
9.7. Допуснато е предварително изпълнение на решението за прекратяване на
процедурата, когато в т. 8.3 е посочено, че същото включва решение за провеждане
на нова или на повторна процедура за определяне на концесионер
☐ Да
☐ Не
☒ Не е приложимо

Раздел X. Данни за кандидатите и/или участниците в процедурата:
10.1. Брой кандидати/участници, подали заявление: [един]. От тях малки и средни
предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия
(МСП): [един]
10.2. Брой отстранени кандидати/участници (на основание чл. 99, ал. 1, т. 1 от Закона за
концесиите при открита процедура, чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите при състезателна
процедура с договаряне или чл. 112, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите при състезателен диалог) :

нула]
10.3. Брой участници с класирани оферти: [един], от тях:
1) Класиран на първо място участник [„ПОРТ БИМАС“ ЕООД]; ЕИК (друга приложима
информация за регистрация): [206522587]; националност: [БГ]; Форма на участие:
☒ Самостоятелно
☐ Група икономически оператори, в това число: [въведете данни за всеки от
участниците в групата относно име/наименование на участниците в групата;
ЕИК/друга приложима информация за регистрация; националност]
Малко и средно предприятие:
☒ Да
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☐ Не
2) Класиран на второ място участник [въведете име/наименование]; ЕИК (друга
приложима информация за регистрация): [въведете данни]; националност:
[въведете данни]; Форма на участие:
☐ Самостоятелно
☐ Група икономически оператори, в това число: [въведете данни за всеки от
участниците в групата относно име/наименование на участниците в групата;
ЕИК/друга приложима информация за регистрация; националност];
Малко и средно предприятие:
☐ Да
☐ Не
3) Класиран на трето място участник [въведете име/наименование]; ЕИК (друга
приложима информация за регистрация): [въведете данни]; националност:
[въведете данни]
Форма на участие:
☐ Самостоятелно
☐ Група икономически оператори, в това число: [въведете данни за всеки от
участниците в групата относно име/наименование на участниците в групата;
ЕИК/друга приложима информация за регистрация; националност].
Малко и средно предприятие:
☐ Да
☐ Не
(* в Раздел Х, т. 10.3) се създават необходимия брой подточки, в съответствие с броя на класираните
участници)

Раздел XI. Данни за концесионера:
1) Име/Наименование на концесионера: [[„ПОРТ БИМАС“ ЕООД]; ЕИК (друга
приложима информация за регистрация): [206522587]; националност: [БГ]
2) Концесионер е:
☒ Класираният на първо място участник в процедурата
☐ Класираният на второ място участник в процедурата
3) Концесионният договор е сключен с:
☒ Участника, определен за концесионер
☐ Проектно дружество
☐ Публично-частно дружество
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( в т. 3) се отбелязва само една от трите опции)

4) Концесионерът е МСП:
☒ Да
☐ Не

Раздел XII. Резултати от процедурата:
1) Стойност на концесията (само при концесия за строителство или за услуга):
Прогнозна стойност: [10 810 246] BGN без ДДС
Стойност на концесията: [17 406 961] BGN без ДДС
( в „прогнозна стойност“ се вписва прогнозната стойност на концесията съгласно първоначалното
обявление, а когато е приложимо – съгласно последната промяна, за която е публикувано обявление за
поправка;  в „стойност на концесията“ се публикува стойността на концесията съгласно сключения
концесионен договор)

2) Срок на концесията:
Максимален срок на концесията, без предвидените удължавания: [420] месеца
Срок на концесията: [420] месеца
Предвидени в договора удължавания на срока на концесията:
☒ Да. Описание: [140] месеца
☐ Не
(в „максимален срок на концесията“ се вписва максималният срок на концесията съгласно
първоначалното обявление, а когато е приложимо – съгласно последната промяна, за която е публикувано
обявление за поправка;  в „срок на концесията“ се публикува конкретният срок на концесията съгласно
сключения концесионен договор)

3) Цена на основните услуги, включени в предмета на концесията (за концесия за
строителство и за концесия за услуги):
а) Услуга изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за
концесиите, за изграждане (проектиране и изпълнение на строеж) на
пристанищен терминал - част от пристанище за обществен транспорт Русе,
на чиято територия ще могат да се извършват услуги по чл. 117а, ал. 2 и ал.
4, т. 1, във връзка с чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗМПВВППРБ и в който са
създадени условия за временен престой на кораби и други плаващи
съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на
стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник]; CPV
код 45241000-8 ; Цена: [въведете данни] BGN без ДДС
б) Услуга предоставяне на услуга по управление на активи на пристанищен
терминал със зимовник – Русе]; CPV код 66600000-6]; Цена: [въведете данни]
BGN без ДДС
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в) Услуга [предоставяне на морско-технически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1
от ЗМПВВППРБ, за извършването на които е необходимо ползването на
пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения (услуги по
пребиваване на корабите в пристанища]; CPV код 63726300-7]; Цена:
[въведете данни] BGN без ДДС
г) Услуга предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 от
ЗМПВВППРБ за обработка на товари и поща (услуги по експлоатация на
пристанища, водни пътища и свързаните с тях услуги; CPV код 63721000-9;
Цена: [въведете данни] BGN без ДДС
д) Услуга извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ,
представляващи дейности, обезпечаващи извършването на пристанищните
услуги, както и дейности, които съответстват на производствените и
търговските задачи на предприятия, чието местоположение в пристанищния
терминал се оправдава от връзката им с пристанищния трафик, с обема на
речния трафик, който създават, или поради услугите, които извършват на
потребителите, при условие че не пречат и няма да попречат на
извършването на пристанищни услуги съоръжения (услуги по управление на
пристанища; CPV код 98362000; Цена: [въведете данни] BGN без ДДС
(* в т. 3) се създават необходимия брой подточки, в съответствие с резултатите от процедурата)

Раздел XIII. Друга информация: [въведете данни, когато е приложимо]
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