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РАЗДЕЛ І
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА И НА
УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА
1.1. Описание на предмета и на обекта на концесията, в това число документи, които
удостоверяват собствеността и индивидуализират обекта на концесията.
Предмет на концесията е проектиране и изпълнение на строителни и монтажни
работи и дейности, чрез които се реконструира и се извършва основен ремонт на обекта на
концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия при поемане
на оперативния риск.
Обектът на концесия включва следните обекти от спортен комплекс „Дунав“ и
имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе:
1.Стадион „Дунав“ с обща площ от 23 865 (двадесет и три хиляди осемстотин
шестдесет и пет) квадратни метра, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 63427.7.754 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем,
точка, седем, точка, седемстотин петдесет и четири) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, който недвижим имот съгласно Скица №15-162091 от
16.03.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (Приложение №1) е с обща
площ от 34 429 (тридесет и четири хиляди четиристотин двадесет и девет) кв.м., находящ
се в град Русе, квартал Родина, улица Околчица №6, трайно предназначение на
територията урбанизирана, начин на трайно ползване: за други видове спорт, при съседи:
63427.7.755, 63427.7.764, 63427.7.125, 63427.7.126, 63427.7.239, 63427.7.128, 63427.7.724,
63427.7.243, 63427.5.820, актуван с Акт за публична общинска собственост №6711 от
22.06.2012 г., вписан в Агенция по вписванията с вход №11666, №23, том 33, парт.
№11365 от 17.09.2012 г. (Приложение №2);
2.Сграда с идентификатор 63427.7.754.10 (шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем, точка, седем, точка, седемстотин петдесет и четири, точка, десет) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 477 (четиристотин
седемдесет и седем) кв.м., на четири етажа, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.7.754, с предназначение: административна делова сграда, актувана
като публична общинска собственост с Акт за публична общинска собственост №6711 от
22.06.2012 г., вписан в Агенция по вписванията с вход №11666, №23, том 33, парт.
№11365 от 17.09.2012 г., (Приложение №2), включваща следните 34 самостоятелни
обекти в сграда с идентификатори от 63427.7.754.10.1 до 63427.7.754.10.34:
1. Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 63427.7.754.10.1
/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин
петдесет и четири точка десет точка едно/, с площ 37 кв.м. /тридесет и седем кв.м./;
2. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка десет точка две/,
с площ 92 /деветдесет и два/ кв.м.;
3. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка десет точка три/,
с площ 30 /тридесет/ кв.м.;
4. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка десет точка
четири/, с площ 17 /седемнадесет/ кв.м.;
5. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка десет точка пет/,
с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
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6. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка десет точка
шест/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.,
7. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка десет точка
седем/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
8. СОС с идентификатор 63427.754.10.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка десет точка
осем/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
9. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка десет точка
девет/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
10. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.10 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка десет/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
11. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.11 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка единадесет/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
12. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.12 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка дванадесет/, с площ 46 /четиридесет и шест/ кв.м.;
13. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.13 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка тринадесет/, с площ 46 /четиридесет и шест/ кв.м.;
14. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.14 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка четиринадесет/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
15. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.15 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка петнадесет/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
16. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.16 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка шестнадесет/, с площ 16 /шестнадесет/ кв.м.;
17. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.17 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка седемнадесет/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
18. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.18 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка осемнадесет/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
19. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.19 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка. деветнадесет/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
20. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.20 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет/, с площ 31 /тридесет и един/ кв.м.;
21. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.21 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет и едно/, с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;
22. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.22 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет и две/, с площ 31 /тридесет и един/ кв.м.;
23. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.23 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет и три/, с площ 335 /триста тридесет и пет/ кв.м.;
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24. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.24 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет и четири/, с площ 20 /двадесет/ кв.м.;
25. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.25 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет и пет/, с площ 150 /сто и петдесет/ кв.м.;
26. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.26 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет и шест/, с площ 91 /деветдесет и един/ кв.м.;
27. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.27 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет и седем/, с площ 95 /деветдесет и пет/ кв.м.;
28. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.28 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет и осем/, с площ 31 /тридесет и един/ кв.м;
29. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.29 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка двадесет и девет/, с площ 61 /шестдесет и един/ кв.м.;
30. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.30 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка тридесет/, с площ 60 /шестдесет/ кв.м.;
31. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.31 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка тридесет и едно/, с площ 27 /двадесет и седем/ кв.м.;
32. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.32 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка тридесет и две/, с площ 63 /шестдесет и три/ кв.м.;
33. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.33 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка тридесет и три/, с площ 61 /шестдесет и един/ кв.м.;
34. СОС с идентификатор 63427.7.754.10.34 /шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка седем точка седемстотин петдесет и четири точка
десет точка тридесет и четири/, с площ 31 /тридесет и един/ кв.м.
3.Съблекални към стадион „Дунав“, представляващи самостоятелен обект с
идентификатор 63427.7.754.18.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем,
точка, седем, точка, седемстотин петдесет и четири, точка, осемнадесет, точка, две) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед № РД18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 470 (четиристотин и
седемдесет) кв.м., разположен в сграда с идентификатор 63427.7.754.18 (шестдесет и три
хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, седемстотин петдесет и
четири, точка, осемнадесет), едноетажна, с обща площ от 908 (деветстотин и осем) кв.м,
изградена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.754, с предназначение на сградата:
спортна сграда, база, актувана като публична общинска собственост с Акт за общинска
собственост №6711 от 22.06.2012 г., вписан в Агенция по вписванията с вход №11666,
№23, том 33, парт. №11365 от 17.09.2012 г. (Приложение №2);
4.Помощен терен на стадион „Дунав“, представляващ поземлен имот с
идентификатор 63427.7.764 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем,
точка, седем, точка, седемстотин шестдесет и четири) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7 555 (седем хиляди петстотин петдесет и
пет) кв.м., находящ се в град Русе, квартал Родина, улица Околчица №6, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за други видове
спорт, при съседи съгласно Скица №15-162158 от 16.03.2018 г. на Служба по геодезия,
картография и кадастър на гр. Русе (Приложение №3): 63427.7.755, 63427.7.240,
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63427.7.125, 63427.7.754, актуван с Акт за публична общинска собственост №7319 от
30.07.2014 г., вписан в Агенция по вписванията с вход №10280, №132, том 25, парт.
№10095 от 04.08.2014 г. (Приложение №4);
5.Трасе за стрелба с лък, представляващо поземлен имот с идентификатор
63427.7.755 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка,
седемстотин петдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, с площ от 7 865 (седем хиляди осемстотин шестдесет и пет) кв.м., находящ се в
град Русе, квартал Здравец, улица „Тича” №19, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за други видове спорт, при съседи съгласно
Скица №15-162135 от 16.03.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър на гр.
Русе (Приложение №5): 63427.7.756, 63427.7.240, 63427.7.764, 63427.7.754 и 63427.5.820,
актуван като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост №6719 от
03.07.2012 г., вписан в Агенция по вписванията с вход №8211, №9, том 23, парт. №7993 от
03.07.2012 г. (Приложение №6);
6.Сграда на един етаж с идентификатор 63427.7.755.1 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, седемстотин петдесет и пет, точка,
едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със
Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 192
(сто деветдесет и два) кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.755,
актувана като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост №6719 от
03.07.2012 г., вписан в Агенция по вписванията с вход №8211, №9, том 23, парт. №7993 от
03.07.2012 г. (Приложение №6);
От 14 януари 2019 г. или от деня, следващ датата на прекратяване на Договор за
наем от 13.01.2009 г., подписан между община Русе и „ДСВ” ЕООД, ЕИК 117674271,
вписан в Имотния регистър с вх. рег. № 45, акт № 84, том 3, дв. вход. регистър 972 от
21.01.2009 г., ако договорът за наем бъде прекратен предсрочно, обектът на концесия ще
включва и следните обекти:
1.Поземлен имот с идентификатор 63427.7.125 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, сто двадесет и пет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007
г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1 658 (хиляда шестстотин петдесет и
осем) кв.м., находящ се в град Русе, квартал Родина, улица „Околчица” №6, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен
басейн, при съседи съгласно Скица №15-162105 от 16.03.2018 г. на Служба по геодезия,
картография и кадастър на гр. Русе (Приложение №7): 63427.7.240, 63427.7.30,
63427.7.29, 63427.7.126, 63427.7.754 и 63427.7.764, заедно с изградения в имота плувен
басейн, актуван като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост №5389
от 16.04.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с вход №9352, акт №104, том XXIII,
парт. №5947 от 26.06.2008 г. (Приложение №8);
2.Сграда с идентификатор 63427.7.125.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин
двадесет и седем, точка, седем, точка, сто двадесет и пет, точка, едно) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007
г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 111 (сто и единадесет) кв.м., с
предназначение: друг вид обществена сграда, изградена в поземлен имот с 63427.7.125,
актувана като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост №5389 от
16.04.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с вход №9352, акт №104, том XXIII, парт.
№5947 от 26.06.2008 г. (Приложение №8).
Недвижимият имот с изградения в него плувен басейн и сградата са предоставени
под наем на „ДСВ” ЕООД, ЕИК 117674271, за срок от 10 години, считано от датата на
подписване на договора т.е. договорният срок на наема изтича на 13.01.2019 г. Договорът
за наем е вписан в Имотния регистър с вх. рег. № 45, акт № 84, том 3, дв. вход. регистър
972 от 21.01.2009г. (Приложение № 9).
Обектът на концесия включва и:
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1.Прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на §5, т.31 от разпоредби
на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които
осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на
концесия;
2.Приращенията и подобренията върху обекта на концесия и концесионната
територия, извършени от Концесионера с негови средства за срока на концесията.
1.2. Описание на строителството и услугите, включени в предмета на концесията.
Концесионерът следва да извърши основен ремонт и реконструция на обектите,
включени в концесията, с цел развитие на обекта на концесия като функционален и
привлекателен комплекс с условия за провеждане на официални футболни срещи до ниво
“В” група и подобряване на условията за извършване на други видове спортнотренировъчна дейност.
Концесионерът следва да извърши инвестиции за реконструкция и ремонт на
обекта на концесия с минимален размер от 3 345 000 (три милиона триста четиридесет и
пет хиляди) лева без ДДС за изпълнение на следната задължителна инвестиционна
програма:
1.2.1. Цялостен ремонт на тревното игрище;
1.2.2. Изграждане на нов изкустен терен с размери, отговорящи на изискванията
на Българския футболен съюз за провеждане на официални футболни срещи до ниво „В”
групи;
1.2.3. Ремонт на трасе за стрелба с лък;
1.2.4. Изграждане на нови спортни зали до северо-източната трибуна на стадиона
от леки, преместваеми конструкции – тип балон;
1.2.5. Ремонт и разширение на хотелска част;
1.2.6. Ремонт на басейна.
В обекта на концесия могат да се извършват спортни, атракционни и рекреационни
дейности и свързани с тях стопански дейности (ресторантьорство и хотелиерство).
1.3. Условия за осъществяване на концесията.
Концесията се осъществява с осигурени от концесионера средства и при поемане от
негова страна на оперативния и строителния риск при следните условия:
1. Проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности за
реконструкция и основен ремонт на обектите на концесия със средства и на риска за
Концесионера. Проектирането и изпълнението на строително-монтажните дейности
следва да се извърши в съответствие с изискванията на Закона за устройство на
територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Поддържане в наличност на услугите и осигуряване тяхната непрекъснатост и
нивото им на качество в съответствие с клаузите на договора за концесия за срока на
концесията;
3. Управление и поддържане на обектите на концесия в експлоатационна годност за
срока на концесията.
4. Изпълнение на инвестиционното предложение на концесионера, представляващо
част от офертата му за участие в настоящата процедура.
5. Концедентът не дължи плащане на Концесионера по чл. 32, ал.2 от Закона за
концесиите.
6. Спазване на нормативните изисквания в областта на екологичното, социалното и
трудовото законодателство, установени с националното законодателство, правото на
Европейския съюз, колективни споразумения и със следните международни конвенции в
социалната област и в областта на околната среда:
6.1. Конвенция № 87 за синдикалнатa свободa и закрилатa нa правото нa
синдикално организиране, приета в Сан Франциско на 17 юни 1948 г.
(ратифицирана с указ – ДВ, бр. 19 от 1959 г.) (ДВ, бр. 35 от 1997 г.);
6.2. Конвенция № 98 за правото нa организиране и на колективно договаряне,
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приета в Женева на 8 юни 1949 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 19 от 1959
г.) (ДВ, бр. 35 от 1997 г.);
6.3. Конвенция относно принудителния или задължителния труд, приета в Женева
на 28 юни 1930 г. (ратифицирана с указ и обнародвана – ДВ, бр. 91 от 1932 г.);
6.4. Конвенция № 105 относно премахването нa принудителния труд, приета в
Женева на 25 юни 1957 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 79 от 1998 г.)
(ДВ, бр. 37 от 2000 г.);
6.5. Конвенция № 138 относно минималнатa възраст зa приемане нa работa, приета
в Женева на 26 юни 1973 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 13 от 1980 г.) (ДВ,
бр. 38 от 1997 г.);
6.6. Конвенция № 111 относно дискриминациятa в областтa нa трудa и
професиите, приета в Женева на 25 юни 1958 г. (ратифицирана с указ – Изв., бр. 46 от
1960г.) (ДВ, бр. 35 от 1997 г.);
6.7. Конвенция № 100 за равенството в заплащането, приета в Женева на 29 юни
1951 г. (ратифицирана с указ – бр. 54 от 1955 г.) (ДВ, бр. 35 от 1997 г.);
6.8. Конвенция № 182 относно забранатa и незабавни действия зa ликвидирането
нa най-тежките форми нa детския труд, приета в Женева на 17 юни 1999 г. (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 54 от 2000 г.) (ДВ, бр. 68 от 2001 г.);
6.9. Виенска конвенция за защита на озоновия слой, подписана във Виена на 22
март 1985 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 82 от 1989 г.) (ДВ, бр. 71 от
1999 г.), и Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой,
подписан в Монреал на 16 септември 1987 г. (ратифициран с указ – ДВ, бр. 82
от 1989 г.) (ДВ, бр. 71 от 1999 г.);
6.10. Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни
отпадъци и тяхното обезвреждане, подписана в Базел на 22 март 1989 г.
(ратифицирана със закон – ДВ, бр. 8 от 1996 г.) (ДВ, бр. 1 от 1997 г.);
6.11. Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители, съставена в
Стокхолм на 22 май 2001 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 89 от 2004 г.) (ДВ, бр. 34
от 2005 г.);
6.12. Конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при
международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди,
съставена в Ротердам на 10 септември 1998 г., и нейните три регионални
протокола (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 7 от 2000 г.) (обн., ДВ, бр. 33
от 2004 г.; изм., бр. 88 от 2005 г. и бр. 21 от 2009 г.).
7. спазване на задълженията, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната, живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и
обекти и обществения ред, определени в действащото законодателство или с акт на
компетентен орган.
8. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор.
9. Предназначението на обекта на концесията не може да се променя.
10. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на
концесията и концесионната територия от момента на тяхното възникване.
11. Поддържане на икономическия баланс на концесията, който представлява
равновесие между ползите за концесионера и концедента при поетите от тях рискове.
Обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на
които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс на концесията са, както
следва:
11.1. в резултат на промени в законодателството или с влязъл в сила акт на
регулаторен орган са се променили съществено условията за финансиране, управление
или поддържане на обекта на концесията и/или условията за предоставяне на услугите с
обекта на концесията;
11.2. в резултат на непреодолима сила трайно се преустановят дейности по
договора за концесия;
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11.3. погине целият или част от обекта на концесията или настъпи обективна
невъзможност за ползването му по предназначение, освен в случаите, когато погиването
или обективната невъзможност се дължи на виновно действие или бездействие на
концесионера;
11.4. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и
отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за
защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;
11.5. нормата на възвръщаемост за концесионера надвиши с 50 на сто заложената
във финансово-икономическия модел в две последователни години.
12. Концесионерът е длъжен да предоставя за безвъзмездно ползване на
организаторите на официални спортни мероприятия на територията на община Русе,
съблекалните към спортната зала, които са с площ от 92 кв.м. и представляват
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.754.10.2 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Русе, за провеждането на ученически и любителски
състезания или официални спортни мероприятия с нестопански характер.
Клауза за преразглеждане - При нарушаване на икономическия баланс на
концесията всяка от страните по договора за концесия може да поиска неговото изменение
или допълнение за възстановяване на икономическия баланс чрез намаляване или
удължаване на срока на концесията или чрез промяна на размера на годишното
концесионно възнаграждение. Общият срок на всички допустими удължавания на срока
не може да бъде повече от една трета от определения срок на концесията от 35 години.
РАЗДЕЛ ІІ
ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1.1. В процедурата за предоставяне на концесията може да участва всяко българско
или чуждестранно физическо лице, юридическо лице или друго образувание, или група от
такива лица и/или образувания, включително временно обединение от предприятия,
наричани „икономически оператор” или „група от икономически оператори”.
От датата на подаване на оферта икономическият оператор или групата от
икономически оператори придобива правата на участник в процедурата за определяне на
концесионер.
Концесионният договор се сключва с участника, определен за концесионер, а
когато участникът е група от икономически оператори – с проектно дружество, учредено
като капиталово търговско дружество, в което икономическите оператори, участвали в
настоящата процедура като група, записват целия капитал в съотношението, посочено в
офертата. Проектното дружество е обвързано от офертата на участника, определен за
концесионер, а участващите в групата от икономически оператори отговорят солидарно с
проектното дружество за изпълнението на концесионния договор.
1.2. Всяко лице следва да проучи тази документация, наричана по-нататък
„Документацията”, включително всички приложения към нея.
1.3. Подаването на оферта включва познаването и приемането на всички условия
по настоящата Документация, критериите за възлагане, тяхната относителна тежест и
методиката за оценяване на офертите, както и проекта на концесионен договор.
1.4. Подаването на оферта от участник означава, че Участникът е запознат с обекта,
извършил е всички проучвания и анализи, които по негово мнение са необходими за
изготвяне на офертата и ако бъде определен за концесионер, приема обектите, включени в
концесията, в състоянието, в което се намират към тази дата.
2. ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА БРОЯ НА ОФЕРТИТЕ
2.1. Всяко лице има право да представи само една оферта. Лице, което подава
оферта самостоятелно, не може да бъде партньор в Група от икономически оператори.
Едно лице не може да участва в повече от една Група от икономически оператори –
Участник в процедурата.
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2.2. Офертата не може да се предлага във варианти.
3. РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА
Всички разходи, свързани с участието в процедурата, включително и разходите във
връзка с огледа на обекта, са изцяло за сметка на Участниците.
4. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ
4.1. До приключване на процедурата не се позволява размяна на информация по
въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в Документацията, между
Участник или негови представители и:
а) членовете на Комисията за провеждане на процедурата;
б) кмета на община Русе, служители на Община Русе или други лица, свързани с
провеждането на процедурата;
в) лицата, участвали в изготвянето на концесионните анализи и/или изготвянето на
Документацията.
4.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение
към провеждането на процедурата нямат право да разгласяват информация относно
извършваните от тях действия по или във връзка с процедурата, както и относно
съдържанието на събраната документация, освен в случаите и по реда, определени с
Документацията.
4.3. Не е нарушение на изискването по т. 4.2. публикуването на съобщение за
процедурата в средствата за масово осведомяване в страната и/или в чужбина, и/или в
интернет, извършено след обнародването в електронната страница на „Държавен
вестник” на Обявлението за провеждане на процедурата, наричано по-нататък
„Обявлението”.
5. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНЦЕДЕНТА И КОМИСИЯТА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ.
5.1. Обменът на информация от концедента и Комисията за провеждане на
провеждане на процедурата за определене на концесионер (Комисията) с икономическите
оператори се осъществява чрез:
а) електронни средства, включително електронна поща;
б) връчване срещу подпис за удостоверяване на датата, часа и лицето , на което е
извършено връчването.
5.2. Комисията за провеждане на процедурата, наричана по-нататък „Комисията”,
уведомява всички Участници в процедурата по електронен път чрез електронна поща на
електронен адрес, посочен от Участниците в Заявлението. При промяна в посочения
електронния адрес за кореспонденция Участникът е длъжен в срок до 24 часа надлежно да
уведоми Комисията. При изпращане чрез електронна поща уведомлението се смята за
връчено с постъпването му в посочената информационна система и се удостоверява с
копие от електронния запис за това.
5.3. Връчването срещу подпис се извършва от/на:
а) концедента – чрез лицето за контакти, посочено в Обявлението;
б) участника – чрез лицето за контакт, посочено в офертата му.
6. РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Всяко лице може да поиска разяснения или допълнителна информация относно
реда за провеждане на процедурата за определяне на концесионер, критериите за възлагане
на концесията или настоящата документация. Искането на разяснения или на
допълнителна информация се подава в 14-дневен срок преди изтичане на крайния срок за
получаване на офертите.
6.2. Разясненията и допълнителната информация се пбликуват по партидата на
процедурата в Националния концесионен регистър в срок до 4 работни дни от получаване
на искането, но не по-късно от 6 дни преди изтичане на крайния срок за получаване на
офертите.
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7. ОГЛЕД НА ОБЕКТА
7.1. Всеки икономически оператор или Група от икономически оператори може да
поиска осигуряване на достъп до обекта на концесия за извършване на оглед.
7.2. Огледите могат да се извършват всеки работен ден до изтичане на крайния срок за
подаване на офертите.
7.3. Лицата по т. 7.1. подават исканията си за оглед до Комисията, чрез връчване на
определеното от концедента лице за контакт или изпращане по електронна поща на
попълнено удостоверение за оглед, съдържащо се в документацията (Приложение №10) за утвърждаване на датата на огледа. Подписаното удостоверение за оглед се предава
лично на лицето или на упълномощено от него лице.
7.4. Ако огледът не може да бъде извършен на посочените от лицата по т. 7.1. дати,
Комисията посочва други.
7.5. При необходимост от повторен оглед на обекта на концесия, лицето по т. 7.1.
подава ново искане до Комисията.
7.6. По време на огледа лицето по т. 7.1. и неговият екип могат да контактуват само с
упълномощени за това лица.
7.7. При извършване на огледа, лицето по т.7.1. и неговият екип не могат да
получават и не се разрешава да им се предоставят копия от документи, имащи отношение към
обекта на концесия, освен с разрешение на Комисията.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИКА, НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ
НЕГО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И ТРЕТИ ЛИЦА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 60, АЛ. 2 ОТ
ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ
1. До участие в процедурата се допуска Участник, за когото не е налице някое от
следните основания за изключване по чл. 60, ал. 2 от Закона за концесиите:
1.1. влязла в сила присъда, с която Участникът или член на неговия управителен
или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения
или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за престъпление по чл.
108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301 –
302а, чл. 304 – 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила
присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава – членка на
Европейския съюз, или трета държава;
1.2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че
Участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или
аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен1;
1.3. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на Участника е
забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии
съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга държава –
членка на Европейския съюз;
1.4. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че
Участникът:
1

"Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен" е за:
а) физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на
международното частно право;
б) юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на
международното частно право;
в) група от икономически оператори – правото на държавата на участника, който представлява
групата, или водещия партньор.
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а) виновно е извършил тежко професионално нарушение2, или
б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото
право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз,
колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в
областта на околната среда по приложение № 5 от Закона за концесиите, или
в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с
което е нарушил правилата на конкуренцията;
1.5. допуснато от Участника съществено неизпълнение на задължение по
концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до
прекратяване на съответния договор;
1.6. регистрация на Участника, или на свързани с него лица3 в юрисдикция с
преференциален данъчен режим по смисъла на §1, т. 64 от допълнителните разпоредби на
Закона за корпоративното подоходно облагане4;
1.7. обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по
несъстоятелност на участника, или наличие на сходна процедура съгласно
законодателството на държавата, в която е установен5.
2. Основанията за изключване по т.1 не се прилагат, когато:
2 "Тежко професионално нарушение" е нарушение от икономически оператор на
приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която
принадлежи, както и на правата върху интелектуалната собственост.
3 "Свързани лица" са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия – до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство – до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с
право на глас в дружеството;
з) дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което
упражнява правата на държавата, съответно на общината, в това дружество.
4 "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са държавите/териториите, които не са
държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на
основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното
сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11
март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:
а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република
България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за
обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната
държава/територия;
б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република
България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за
обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия,
но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;
в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите
по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които
чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или
корпоративния данък върху тези доходи в Република България.
Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по
предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в
"Държавен вестник".
5

"Сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен" е
процедура, сходна на несъстоятелност или ликвидация по смисъла на Търговския закон, при която активите
на икономическия оператор се управляват от ликвидатор, от синдик или от съда, когато има споразумение с
кредиторите и стопанската му дейност е прекратена, или друго съгласно националното законодателство на
икономическия оператор.
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2.1. в случаите по т. 1.1 участникът е реабилитиран, както и когато са изтекли или
до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от
изтърпяване на наложеното наказание и участникът е представил доказателства, че е
платил дължимите обезщетения за вредите, които са резултат от престъплението;
2.2. в случаите по т.1.2:
а) са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще
изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и участникът е представил
доказателства, че е изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби,
или
б) срокът по буква "а" не е изтекъл, но участникът е представил доказателства, че:
аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или
глоби, или
бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на
нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква "а" преди
изтичането на срока за представяне на заявлението;
2.3. в случаите по т.1.3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването;
2.4. в случаите по т.1.4, букви "а" и "в" и т.1.5 са изтекли или до приключване на
процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на
съответния акт по т. 1.4, съответно от прекратяването на договора или налагането на
санкция по т. 5, и участникът е представил доказателства, че е платил дължимите
обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение;
2.5. в случаите по т.1.4, буква "б" участникът е представил доказателства, че е
изпълнил задължението или че до приключване на процедурата за определяне на
концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на акта, с който е установено
неизпълнението, както и доказателства, че е платил дължимите обезщетения,
включително за вредите, които са резултат от неизпълнението;
2.6. в случая по т.1.6 участникът е представил доказателства, че е налице някое от
обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици.
3. Участниците удостоверяват липсата на основания за изключване чрез
дескларации, изготвени по образец съгласно Приложение № 11 и Приложение № 12 към
тази Документация.
3.1. Декларацията по Приложение № 11 се подписва от физическо лице-Участник в
процедурата, от лицето с представителна власт по регистрацията на Участника и от
всички членове на управителен и надзорен орган на Участника или лице, което има
правомощия да представлява, да взима решения или да упражнява контрол в рамките на
тези органи.
3.2. Декларацията по Приложение № 12 се подписва от физическо лице-Участник в
процедурата или лицето с представителна власт по регистрацията на Участника.
4. Когато Участникът е Група от икономически оператори, декларациите по т. 3 се
представят за всеки от партньорите в Групата от икономически оператори.
5. Когато участникът е посочил в офертата си подизпълнители или доказва
изпълнението на условията за участие в процедурата чрез трето лице, изискванията на
този раздел се прилагат и за подизпълнителите и третото лице и декларациите по т.3 се
представят и за всеки от тях.
6. Участниците са длъжни по време на процедурата да уведомяват Комисията за
всички настъпили промени по декларираните обстоятелства по чл.60, ал.2 от Закона за
концесиите в 7-дневен срок от настъпването им.
7. Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства, установено от
концедента при провеждане на процедурата за определяне на концесионер и удостоверено
с надлежни доказателства:
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7.1. наличие на конфликт на интереси6, който не може да бъде преодолян чрез
отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси;
7.2. опит на Участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане
на решения от концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде
необосновано предимство в процедурата за определяне на концесионер, или да представи
невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху
решенията за отстраняване от процедурата за определяне на концесионер, за подбор или
за определяне на концесионер;
7.3. непредставяне от Участника на информация, необходима за удостоверяване на
отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията за финансово
и икономическо състояние, определени в настоящата Документация.
РАЗДЕЛ IV
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА КОНЦЕСИОНЕР
Условия за участие в процедурата за избор на концесионер са следните изисквания
към икономическите оператори:
 вписване на Участника в Централния професионален регистър на строителя
за изпълнение на строежи от втора категория и притежаващи удостоверение
за тях.
и
 „Икономическо и финансово състояние” на Участника.
1. За удовлетворяване на изискването за вписване в Централния професионален
регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора категория Участникът следва
да декларира вписването си в регистъра и че притежава удостоверение за това вписване
съгласно декларация по образец-Приложение № 13.
2. В случай, че Участникът посочи в офертата си подизпълнители за изпълнение
на реконструкцията или ремонта на отделни обекти или за извършване на отделни
строително-монтажни дейности, подизпълнителите следва да отговарят на изискването за
вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежа
от съответната категория на обекта или отделните дейности, които ще изпълняват.
Участникът представя към заявлението си и декларация по образец-Приложение №13,
подписани от посочените от него подизпълнители.
3. За удовлетворяване на изискването за „Икономическо и финансово състояние”
Участникът следва да докаже реализирането на приходи общо за последните 3
финансови години, преди датата на подаване на офертата, в размер на не по-малко от
3 000 000 (три милиона) лева.
4. Съответствието с изискването за „Икономическо и финансово състояние” се
доказва чрез заверени от представляващия Участника копия на одитираните годишни
финансови отчети за последните 3 финансови години.
Липсата на изискване за одитиране от съответното законодателство, в което е
установен Участника, се доказва с декларация.
Когато Участникът изготвя консолидиран финансов отчет, за доказване
съответствието с критерия „Икономическо и финансово състояние”, той може да ползва
данните от консолидирания финансов отчет.
В случай, че Участник в процедурата е чуждестранно лице и ако законодателството
на държавата, в която участникът е установен го изисква, представените годишни
финансови отчети трябва да бъдат заверени от одитор. Липсата на изискване за одитиране
6

"Конфликт на интереси" е наличието на частен интерес от възлагането на концесията по смисъла
на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за концедента, служители на
концедента или други лица, които участват в организирането и провеждането на процедурата за определяне
на концесионер или могат да повлияят на резултата от нея.
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от съответното законодателство се доказва от участника с декларация. Годишни
финансови отчети следва да бъдат представени и в превод на български език
Когато съответствието с изискването се доказва от чуждестранно лице, левовата
равностойност се изчислява като се използва курсът на съответната валута към лева,
обявен от Българската народна банка за 31 декември на годината на съответния годишен
финансов отчет, с който се доказва удовлетворяването на критерия. В случай, че
Българската народна банка не обявява курс на валутата на участника към лева, левовата
равностойност се изчислява по курса на съответната валута към лева, за съответната дата,
обявена от OANDA Corporation – http://www.oanda.com/currency/converter/
5. За календарна година се счита всяка година започваща на 01.01. и приключваща
на 31.12.
6. За финансова година се счита година, за която участника има одитирани
годишни финансови отчети.
7. В случай, че Участникът в процедурата е Група от икономически оператори на
изискването за вписване в Централния регистър на строителя и на изискването за
„Икономическо и финансово състояние” следва да отговарят партньорите в групата като
цяло като съответствието с изискванията за участие може да се доказва от един или от
повече от партньорите в Групата от икономическите оператори. В този случай
документите по т. 1 и т. 4 се представят от партньорите в Групата, които доказват
изпълнението на съответното условие за участие.
8. Изпълнението на изискването за “Икономическо и финансово състояние” може
да бъде доказано с възможностите на едно или повече трети лица, независимо от правната
връзка с тях. За третите лица се прилагат основанията за изключване. В този случай
Участникът представя доказателства, че за третите лица не са налице основания за
изключване, както и че при изпълнението на концесионния договор ще има на
разположение ресурсите на третите лица за целия срок на концесията. Третото лице, с
възможностите на които се доказва финансовото и икономическото състояние, отговаря
солидарно с Участника за изпълнението на концесионния договор.
РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
Офертата на Участниците се състои от три части:
1.
Заявление за участие по образец - Приложение № 14;
2.
Предложение - Приложение № 15;
3.
Обвързващо предложение - Приложение № 16.
1.1. Заявлението за участие съдържа:
1.1.1. информация за процедурата за определяне на концесионер и за концедента;
1.1.2. информация за Участника относно:
а) името, съответно наименованието участника, данните за контакт, включително
електронен адрес;
б) формата на участие – самостоятелно или в Група от икономически оператори;
в) лицата, които представляват участника съгласно регистъра, в който е вписан, ако
има такъв регистър; когато икономическият оператор не е вписан в регистър – лицата,
които го представляват съгласно еквивалентен документ;
г) определените към датата на подаване на заявлението подизпълнители и
информация относно името, съответно наименованието, данните за контакт, включително
електронен адрес, и лицата, които представляват всеки посочен подизпълнител съгласно
регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
д) третите лица.
1.1.3. начина на изпълнение на концесионния договор:
а) при участие на група от икономически оператори – посочване на оператора,
който представлява групата, или на водещия партньор, както и на дела от концесията и
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видовете дейности от предмета на концесията, който ще изпълнява всеки от партньорите;
б) при използване на подизпълнители – посочване на дела от концесията и видовете
дейности от предмета на концесията, който ще се изпълнява от подизпълнители.
1.2. Към заявлението се прилагат:
1.2.1. декларациите за отсъствието на основание за изключване относно Участника,
посочените подизпълнители и трети лица;
1.2.2. декларациите и документите за удостоверяване на съответствието с
условията на участие на Участника, включително и на посочените подизпълнители;
1.2.3. доказателства, че Участникът ще има на разположение ресурсите на третите
лица за целия срок на концесията в случаите, в които Участникът е посочил, че ще доказва
съотвествието с изискването за “Финансово и икономическо състояние” с възможнистите
на трети лица.
2.1. Предложението съдържа:
2.1.1. Конкретни предложения по критериите за възлагане и тяхното мотивиране;
2.1.2. Доказателства за изпълнение на направените предложения по критериите за
възлагане;
2.1.3. Финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на
концесията и изчислена норма на възвръщаемост за концесионера (FRR/K) за срока на
концесията.
2.1.3.1. Финансово-икономическият модел се представя в MicrosoftExcel version
2000 или по-висока версия, без скрити клетки или формули.
2.1.3.2. Финансово-икономическият модел трябва да включва и текстова част с
обяснения на прогнозата за очакваните приходи от дейностите, осъществявани в обекта
на концесия, ключовите допускания, използвани при изготвяне на прогнозите заедно с
тяхната обосновка, както и оценка на рисковете, свързани с финансовата стабилност на
Концесионера и индикации за чувствителността на основните допускания към различни
променливи фактори. Прогнозите трябва да бъдат представени достатъчно подробно, така
че да позволяват задълбочена оценка на индивидуалните компоненти.
Про-форма отчетите се представят в Microsoft Excel version 2000 или по-висока
версия, без скрити клетки или формули. Про-форма отчетите трябва да включват
оперативни отчети за приходите и разходите, баланс, парични потоци, и отчети за
регулираната част от дейностите на концесионера. Про-форма отчетите трябва да
включват и текстова част с обяснения за ключовите допускания, използвани при изготвяне
на прогнозите заедно с тяхната обосновка, както и оценка на рисковете, свързани с
финансовата стабилност на концесионера и индикации за чувствителността на ключовите
допускания към различни променливи фактори. Финансовите прогнози трябва да бъдат
представени достатъчно подробно, така че да позволяват задълбочена оценка на
индивидуалните компоненти от Про-форма финансовите отчети.
При изготвяне на про-форма финансовите отчети всички Участници следва да
използват направеното от тях предложение за годишно концесионно възнаграждение.
2.1.3.3. Наред с Excel-таблиците, съпътстващите анализи трябва да включват
кратко обяснение за използваната методология, по следните компоненти:

прогноза за очаквани приходи от дейностите и услугите,
предоставяни в обекта на концесия;

оперативни разходи, в т.ч. разходи за поддръжка;

разходи за инвестиции;

финансиране и обслужване на кредити;

концесионни възнаграждения;

общи допускания, заложени при финансовото моделиране (като
инфлационен процент, ставка за подоходен данък, анализ и нормата на възвращаемост,
както и други показатели за ефективност на проекта и др.)
2.1.4. Към предложението се прилагат:
2.1.4.1. Декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от
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Закона за мерките срещу изпирането на пари – Приложение № 17;
2.1.4.2. Декларация за срок на валидност на офертата – Приложение № 18;
Когато участникът в процедурата е Група от икономически оператори,
декларациите по Приложение № 17 и Приложение № 18 се представят от всеки от
партньорите в Групата.
3. Обвързващото предложение представлява резюме на конкретните предложения
по критериите за възлагане. При несъответствия между предложението и обвързващото
предложение оценката на офертата се извършва по обвързващото предложение.
4. В предложението Участникът може да определи поверителност на определена
информация. Предложенията по критериите за възлагане не могат да се определят като
поверителна информация.
5.1. Заявлението и предложението се представят на електронен носител във
формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което
представлява икономическия оператор или лицето, което ппредставлява икономическия
оператор, определен за водещ партньор в Групата от икономически оператори.
Обвързващото предложение се представя на хартиен носител. В електронния носител,
който съдържа предложението, се включва и електронен образ на обвързващото
предложение.
5.2. Електронният носител по т.5.1 включва и електронен образ на документите, с
които икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства.
Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи
разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания
документ се удостоверява с електронен подпис.
6.1. Съдържанието на заявлението и на предложенията е на български език.
6.2. Документите, които се включват в електронния носител по т.5.1, се представят
на езика на тяхното издаване и в превод на български език. При несъответствие между
текстовете за верен се приема този в превод на български език.
7.1. Електронните носители, в които са включени заявлението и предложението,
както и хартиеният носител с обвързващото предложение се поставят в отделни
запечатани непрозрачни пликове, които се надписват съответно с посочване на:
а) съдържанието – „Заявление“, „Предварителна оферта“, „Предложение“,
„Обвързващо предложение“;
б) наименованието на концесията;
в) името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на Участника.
7.2. Заявлението и офертата се подават в общ плик с надпис „Заявление и оферта“
и информацията по т.7.1, б. “б” и “в”. Общият плик съдържа пликовете със заявлението,
предложението и обвързващото предложение.
7.3.1. Заявленията и офертите се подават в деловодството на община Русе лично от
Участника или упълномощено от него лице и се получават от определено от концедента
длъжностно лице до 17.00 часа на 10.08.2018 г.
7.3.2.Когато в определения краен час на мястото за получаване има един или
повече участници, те се включват в списък, който се подписва от определеното от
концедента длъжностно лице и от присъстващите лица. Длъжностното лице приема
пликовете със заявленията и офертите на всички участници, включени в списъка.
7.3.3. Длъжностното лице отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на
получаването, завежда заявленията, предварителните оферти или офертите във входящ
регистър по реда на получаването им и издава на приносителя разписка за завеждането в
регистъра.
7.3.4. Длъжностното лице не приема заявление и оферти, когато:
а) са подадени след определения срок, освен в случаите по т.7.3.2;
б) са подадени в незапечатан или с нарушена цялост плик;
в) пликът не е надписан в съответствие с изискванията на т.7.2.
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РАЗДЕЛ VІ
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
VI.I. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА
Критериите за възлагане на концесията и тяхната относителна тежест са:
1. Размер на годишно концесионно възнаграждение с относителна тежест 40 на
сто;
2. Качество на строителството на задължителната инвестиционна програма с
относителна тежест 30 на сто;
3. Срок за изпълнение на задължителната инвестиционна програма с относителна
тежест 30 на сто.
VI.ІI. УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, КОИТО
УДОВЛЕТВОРЯВАТ КРИТЕРИИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
1.
ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РАЗМЕР НА ГОДИШНОТО
КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:
1.1. Годишното концесионно плащане е дължимо на две равни годишни вноски и е
дължимо за всяка година на концесията след изтичане на първите три години от влизане в
сила на договора за концесия (гратисен период).
1.2. Участникът посочва конкретен размер в лева на годишното концесионно
възнаграждение след изтичане на гратисния период, което предложение не може да бъде
по-малко от 3 000 (три хиляди) лева без ДДС.
2. ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛИЯ СРОК НА
КОНЦЕСИЯТА
И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА:
2.1. Всички разработки и предложения следва да предвиждат мероприятия за
реконструкция, основен ремонт и поддържане на сградите и съоръженията за всяка година
от срока на концесията на обща стойност не по-малка от 3 345 000 лева без ДДС и
предложение за срок за извършването им в следните направления и задължителен краен
срок за тяхното извършване, както следва:
№
1.

2.

3.
4.

5.

Направление на инвестицията от
задължителната инвестиционна програма
Цялостен ремонт на тревното игрище

Краен срок за
извършване
До 3-та година на
концесията, а до 15-та
година – поставяне на LED
дисплей
Изграждане на нов изкустен терен с размери, До 5-та година на
отговорящи на изискванията на Българския концесията
футболен съюз за провеждане на официални
футболни срещи до ниво “В” груп
Ремонт на трасе за стрелба с лък
До 5-та година на
концесията
Изграждане на нови спортни зали до северо- До 15-та година на
източната трибуна на стадиона от леки, концесията
преместваеми конструкции – тип балон
Ремонт и разширение на хотелска част
Ремонт на хотелската част
– до 5-та година на
концесията
Разширяване на хотелската
част – до 8-та година на
концесията
18

6.

Ремонт на басейн

До 10-та година на
концесията

Извън задължителната инвестиционна програма Участниците са длъжни да
предвидят инвестиции за поддържане на обектите за целия срок на концесията.
Предложения, които не съдържат предвидени инвестиции за целия срок на концесията,
няма да бъдат допуснати до оценяване.
2.2.
Предложенията следва да отговорят на следните Технически и
функционални изисквания:
Предложенията на Участниците за проектирането и реконструкцията и ремонта на
обектите следва да бъдат съобразени с действащите нормативни изисквания и
утвърдените стандарти в строителството. Предложенията за срок за извършване на
инвестициите не могат да бъдат по-дълги от посочените крайни срокове.
2.2.1. Относно инвестициите за Ремонт на тревното игрище:
Инвестициите следва да бъдат предложени за извършване през първите три години
от срока на концесията по следните основни пера:
 Цялостна подмяна на тревната настилка;
 Изграждане на автоматична поливна система;
 Изграждане на дренажна система;
 Ремонт и изграждане на нови трибуни;
 Ремонт на съществуващите входове и изходи;
 Ремонт козирка;
 Ремонт на съществуващите и изграждане на нови съблекални помещения/10 на
брой/
 Изграждане на 2 (две) изкуствени игрища с размери 20м х 40м зад всяка една от
вратите на затревеното игрище.
 Поставяне на LED дисплей – не по-късно от 15-та година от концесията.
Изисквания към ремонта на стадиона:
 Преди започване на ремонтните дейности е необходимо да се изработи проект в
работна фаза и в обхват, покриващ изискванията на действащите нормативи в областта на
проектирането на сгради и съоръжения, който да се съгласува с експлоатационните
дружества и държавните и общински служби, и да бъде извадено Разрешение за строеж;
Спортният терен трябва да бъде с размери 100-105 m х 64-68 m, да съдържа всички
необходими пространства, условия и техническо оборудване за провеждане на локални и
национални състезания по футбол съгласно изискванията на УЕФА;
Дренажната система да осигурява перманентното отводняване и при проливни
дъждове и съгласно климатичните условия за района;
 Стадионът трябва да бъде оборудван с две покрити скамейки на нивото на терена,
всяка със седящи места за минимум 13 души, всяка от които трябва да се намира на наймалко 5 m от тъч линията.
 Зоната за загряване да се обособи по протежението на тъч-линии или зад футболна
врата.
 Спортният килим трябва да е зелен с маркирани линии в бяло. Скамейките за
резервите да отговарят стилово на общата визия на комплекса;
 Отпадъчните дренажни и дъждовни води да се заустват в уличната канализация
чрез канализационно отклонение за имота;
 Изграждане на всички подземни проводи и съоръжения, преминаващи или
съдържащи се в пространствения модул;
 Настилката на терена следва да бъде естествена в съответствие с изискванията за
лицензиране от Българския футболен съюз (БФС);
 Скамейките за резервите следва да са закрити и изработени от удароустойчиви и
незапалими материали;
 Зеленият терен да е пригоден за провеждане на концерти на открито и масови
мероприятия – изложения, културни събития, фестивали и други обществени прояви;
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 Да бъде осигурен директен, безпрепятствен и бърз вход/изход за всички
автомобили за навременна намеса при аварийни ситуации от към улица „Тича“ - МПС със
специален режим на движение (линейка, пожарна кола,органи на реда, други).
 Проектът да предвижда прилагането на актуални конструктивни решения и
строителни технологии, с висококачествени съвременни материали и инсталационно
оборудване, гарантиращо дълготрайна и безопасна експлоатация на съоръжението;
 Трибуните трябва да са достъпни и да осигуряват безпрепятствено наблюдение на
целия терен;
 Трибуните следва да осигурят равностойни места за зрители с увреждания и
техните асистенти;
 Пропускателните пунктове трябва осигурят контролирано безпрепятствено
придвижване на тълпата, за да се предотврати опасността от струпване на хора.
 Да се предвидят санитарни помещения за посетителите, спрямо капацитета на
трибуните;
 Игрището трябва да е снабдено с достатъчно на брой и изчислени по височина и
мощност прожектори, съобразени за ползването на терена в тъмната част на деня;
 Да се предвиди вътрешен ремонт на съблекалнята, баните и тоалетните, който да
включва най-малко следното:
a) проверка на електрическата и водопроводната инсталации - подмяна на дефектни
участъци;
b) проверка на канализацията и поправка на дефектни участъци;
c) подмяна на дограмата с нова – входна врата, влагоустойчиви алуминиеви
вътрешни врати и PVC прозорци с двоен стъклопакет;
d) подмяна на фаянс по стени и теракота по пода;
e) боядисване външно и вътрешно по стени;
f) поректиране и изграждане на естествена вентилация;
g) доставка и монтаж на необходимото санитарно оборудване на баните и
тоалетните - душове, смесители, мивки, тоалетни чинии, аксесоари. Оборудването
да е подходящо за използване в обществени места с тежка експлоатация;
h) поставяне на бойлер за топла вода за къпане на играчите;
i) монтиране на метални двойни гардеробчета, както и пейки за 20 души.
2.2.2. Относно инвестициите за изграждане на нов изкустен терен с размери,
отговорящи на изискванията на Българския футболен съюз за провеждане на
официални футболни срещи до ниво „В” групи:
Проектирането и изграждането на ново игрище следва да бъде предвидено за
извършване с краен срок до 5-та година на концесията и да бъде съобразено със следните
изисквания:
 Земните работи да се проектират и изпълнят, така че да бъде осигурена
необходимата площ за игрището;
 За ограничаване на настилката по контура на игрището да се проектира и изгради
бетонов цокъл, който да се ползва и за основа на предпазната ограда. От вътрешната
страна цокълът да е на нивото на настилката, а от външната страна на оградата видимата
част на цокъла да е поне 20 см над терена, за да се предпази изкуствената настилка от
изливане на вода и кал върху нея. Повърхността на бетона трябва да е равна без издатини
и остри ръбове (видим бетон). Върху бетона да се нанесе защитно покритие в бял цвят;
 Разположението на елементите на игрището да бъде така проектирано, че да се
запази максимално съществуващата декоративна дървесна растителност. При
необходимост от премахване на дървесна растителност да се предвиди компенсаторно
засаждане на растителност;
 Да се избере подходяща схема за отводняване на игрището (примерно дву- или
четиристранен наклон, не по-малък от 0,5 %), според съществуващия терен и
възможностите за оттичане на водата към канализацията;
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 За отводняване на терена, съобразно климатичните условия за района, на игрището
да се проектира и изгради дренажна система. Дренажните канали да се разположат наймалко през 10-12м под ъгъл 60 градуса спрямо дългата страна;
 Дренажните тръби да бъдат положени върху подложка, подравнена по дадения
проектен наклон и засипани с промит, естествен, несвързан, насипен материал /трошен
камък, баластра, кварцов пясък/;
 Дренажният материал /филтър/ да бъде подбран по начин, позволяващ свободно
проникване на водата в тръбата и задържане на носените от нея частици почва.
Зърнометричният състав на филтъра да бъде посочен в проекта и да е съобразен с почвата
около системата. Да се осигурят минимални хидравлични загуби между филтриращия
материал и околната почва;
 Дренажът да бъде обвит с филтриращ материал (геотекстил, кокосово влакно или
други аналогични филтри), така че да не се запушват отворите на тръбопровода.
Припокриването на слоевете геотекстил да бъде минимум 40 cм.
 Да се проектира и изгради тръбна мрежа за отвеждане на събраните от дренажа
дъждовни води в събирателни кладенци /шахти/. Кладенците да се разположат в местата,
където тръбите се събират или променят посоката на течащата вода. Дренажните
кладенци да са така разположени, че да улесняват техническото обслужване (ревизията)
на дренажната система. Помежду си дренажните кладенци /шахти/, се свързват със
събирателни перфорирани двуслойни дренажни тръби с диаметър, изчислен да поеме
водата от съответната дренирана площ на игрището;
 Събирателните тръби да се включат в главна събирателна шахта /резервоар/, която
да има капацитет да поема буферно част от водите;
 От събирателната шахта да се направи тръбна връзка към съществуващата
канализация, минаваща под асфалтовата алеята до игрището.
 Изкуствена „тревна” настилка за футбол:
a) За да се гарантира спортната функция, добрата система за изкуствена трева трябва
да е със здрави, изправени стръкове, за да засилва отскока, търкалянето на топката
и устойчивостта;
b) Включването на еластичен слой за основа под тревата помага за постигането на
добро поглъщане на удара, за еластичност, както и подобряване на трайността на
системата. Тъй като е много важно да се получи добър отскок и добро търкаляне на
топката, между влакната на изкуствена трева да се поставят пълнители - пясък и
гумени гранули, които да улесняват сцеплението на играча с настилката, като
същевременно свеждат до минимум риска от нараняване;
c) Настилката от изкуствена трева да отговаря на следните игрови характеристики:
- да е предназначена за футболно игрище.
- да притежава външен вид на естествена трева.
- да има висока ударопоглъщаемост, да предпазва от контузии.
- повърхността и да не се прегрява при слънчево греене.
- да бъде мека при допир, да не предизвиква ожулвания на кожата.
- да осигурява на футболистите игрови характеристики (отскок на топката,
търкаляне на топката, сцепление на топката с терена) сравними с тези на терен от
естествена трева.
- да има експлоатационен живот над 12 год.
- изкуствена трева трябва да бъде устойчива и много издръжлива с течение на
времето, което да е постигнато с наличието на UV защита на материала.
 Игрището трябва да е снабдено с достатъчно на брой и изчислени по височина и
мощност прожектори, съобразени за ползването на терена в тъмната част на деня.
 Оградата да е подходяща като вид и материал за използване в подобен тип
съоръжения. Да се изпълни от стоманени колове и оградни пана от мрежи. Всички
елементи да са галванизирани или с полимерно покритие. От страна на съблекалните в
оградата да се предвиди двукрила врата;
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 Надстройката зад вратите де е от мрежа от изкуствен материал устойчив на UV
лъчение. Стоманените колове на надстройката да са идентични с тези на оградата.
Предпазната мрежа да е от гъвкав изкуствен материал.
 Да се предвиди вътрешен ремонт на съблекалнята, баните и тоалетната, който
включва най-малко следното:
- проверка на електрическата и водопроводната инсталации - подмяна на дефектни
участъци.
- проверка на канализацията и поправка на дефектни участъци
- подмяна на дограмата с нова – входна врата, влагоустойчиви алуминиеви вътрешни
врати и PVC прозорци с двоен стъклопакет.
- подмяна на фаянс по стени и теракота по пода.
- боядисване външно и вътрешно по стени.
- Да се проектира и изгради естествена вентилация.
- Да се достави и монтира необходимото санитарно оборудване на баните и тоалетните
- душове, смесители, мивки, тоалетни чинии, аксесоари. Оборудването да е подходящо за
използване в обществени места с тежка експлоатация.
- Да се проектира и монтира бойлер за топла вода за къпане на играчите.
- Да се доставят и монтират метални двойни гардеробчета, както и пейки за 20 души.
За допълнителни съблекални, баня и тоалетни могат да се използват преместваемо
помещение тип “Контейнер“. Помещението да се проектира и изпълни за ползване от 20
човека. В помещението да се предвиди достатъчно място за преобличане на играчите, като
в него се предвиди място за двойни метални гардеробчета, както и пейки. Настилката да
бъде водоустойчива и нехлъзгаща. Да се монтират первази. Помещението да се оборудва с
метална външна врата със секретно заключване с автомат за затваряне, както и с
междинна алуминиева врата за връзка със съседния модул. Дограмата да е частично
отваряема, топлоизолирана и със стъклопакет и да е разположена подходящо за такъв тип
помещение.
- Да се изгради осветителна инсталация с енергоспестяващи крушки, както и скрита
силова инсталация на 220V с извод за отоплението и поне един контакт с общо
предназначение тип „шуко“. Да се проектира и изпълни мълниезащитна и заземителна
инсталация.
- Да се предвиди естествена вентилация.
- В санитарния възел да има преддверие с мивка, самостоятелна тоалетна с тоалетна
чиния. В банята да има минимум 4 душа с леки прегради помежду им. Вратите и леките
прегради да се изработят от влагоустойчив и неръждаем материал. Да се проектира и
изпълни отдушник за естествена вентилация на помещенията. Стените да са облицовани с
фаянс или друга подходяща облицовка, която не пропуска и не задържа вода, пода да е
настлан с теракотени плочи.
- В банята да се проектират и монтират бойлер(и) за топла вода за къпане на играчите.
- Да се достави и монтира необходимото санитарно оборудване на баните и тоалетните
- душове, смесители, мивки, тоалетни чинии, аксесоари. Оборудването да е подходящо за
използване в обществени места с тежка експлоатация.
2.2.3. Относно инвестициите за ремонт на трасе за стрелба с лък:
Съществуващото трасе за стрелба с лък попада в зоната на новото изкуствено
игрище за футбол, затова на юг от съществуващия изкуствен терен следва да се проектира
и изгради нов терен за трасето за стрелба с лък. Трасетата трябва да се разчертаят с
коректен цвят и да се монтират дистанционни знаци. Да се предвидят инвестиции за
доставка и монтиране на мишени и щитове одобрени от Българската асоциация за стрелба
с лък, а от съображения за сигурност backstop.
Инвестициите в ремонта на трасето следва да бъдат предвидени за извършване не
по-късно от 5-та година на концесията.
2.2.4. Относно инвестициите за изграждане на нови спортни зали до североизточната трибуна на стадиона от леки, преместваеми конструкции – тип балон:
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С цел осигуряване на целогодишна подготовка на спортисти Участниците следва да
предложат изграждането на нови спортни зали до северо-източната трибуна на стадиона
от леки, преместваеми конструкции – тип балон, който следва да отговоря на
изискванията на утвърдените стандарти за този тип съоръжения.
Инвестициите в изграждане на новите спортни зали следва да бъдат предвидени за
извършване не по-късно от 15-та година на концесията.
2.2.5. Относно инвестициите за ремонт и разширение на хотелска част:
Ремонтът следва да бъде извършен в две основни направления:
 Ремонт и преустройство на съществуващата хотелска част в срок не по-късно от 5та година на концесията;
 Разширение на хотелската част не по-късно от 8-та година на концесията.
Ремонът трябва да включва извършването на следните дейности:
1) Техническо обследване за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти на
съществуващата хотелска част;
2) Изготвяне и изпълнение на работен проект за ремонт на съществуващата
хотелска част и новите пристройки към нея.
3) Ремонт на съществуващата покривната хидроизолация;
4) Ремонт на фасадата на сградата по начин превръщаш сградата в енергийно
ефективна;
5) Ремонт на помещенията за настаняване, включващ най-малко следното:
a) подмяна на входните дървени врати на стаите;
b) подмяна на стара дървена дограма с нова ПВЦ;
c) ремонт на осветителна и силова инсталации;
d) ремонт на стени и смяна на настилка.
6) Ремонт на баните чрез поставянето на:
a) нова настилка от теракота;
b) нова фаянсова облицовка по стени;
c) подмяна на вертикални щрангове, водопроводни и канализационни тръби;
d) окачен таван;
e) подмяна на врата, душ, мивка, моноблок и аксесоари;
f) монтаж на отоплител (лира) за баня;
g) подмяна на осветлението.
7) Основен ремонт на коридори и стълбища чрез подмяна на настилката,
боядисване на стените и подмяна на електро инсталацията.
2.2.6. Относно инвестициите за ремонт на басейна:
Ремонтът следва да бъде предложен за извършване не по-късно от 10-та година на
концесията като се вземе предвид, че басейнът ще бъде част от обекта на концесия от
14.01.2019г. Ремонтът следва да предвижда инвестиции за освежаване на открития басейн
и прилежащата му територия, както и за изграждане на открит ресторант.
2.3. Участниците следва да представят подробна инвестиционна програма
със срок за изпълнението й в съответствие с изискванията по т.2.2 и да изложат:
а) описание на всеки отделен вид строително-монтажни работи (СМР) от
задължителната инвестиционна програма и неговата технология и технологична
последователност на изпълнение в съответствие с техническите изисквания за изпълнение
на обекта, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти;
б) описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които ще
бъдат използвани за изпълнение на всеки отделен вид СМР от задължителната
инвестиционна програма;
в) описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на
строително-монтажните дейности от задължителната инвестиционна програма, както и
описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на
СМР.
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2.4.1. Участникът следва да изработи част от инвестиционната си програма и план
за неиното финансиране, в който да изложи структурата на собствения и привлечен
капитал. Като минимум, предложението трябва да включва следната информация:

време, размер и вид на вноските за сметка на собствения и
привлечения капитал;

финансови гаранции и/или други обезпечения;

общи данни относно предлаганото дългово финансиране и др.
2.4.2. За доказване на финансовата обезпеченост на инвестиционното предложение,
Участникът представя доказателства по своя преценка вкл. някой от следните документи:

финансово-счетоводни отчети;

писмо за необходимото финансиране от търговска банка;

договор за поръчителство;

споразумения за гарантиране;

референции;

проформа отчети, разработки и др.
2.5. Комисията няма да оценява предложения, които не са съобразени със
задължителните изисквания по т.2.2, в това число относно посочените крайни срокове за
изпълнение на съответните дейности. Комисията няма да оценява предложения, в които
предвидените инвестиции за задължителната инвестиционна програма са в размер помалък от 3 345 000 лева без ДДС и/или не съдържат предложение за инвестиции за
поддържане на обекта на концесия за целия срок на концесията, и/или съдържа
предложение за срок за извършване на задължителните инвестиции по-дълъг от
посочените крайни срокове и/или не съдържа доказателство за финансова обезпеченост
на предложената инвестиционна програма.
2.6. Заложените разходи в инвестиционната програма следва да бъдат изчислени
по действащи в момента цени и посочени в лева, без отчитане на инфлация.
2.7. В случай, че Участникът разполага с налично техническо и/или технологично
оборудване, е необходимо да представи подробна информация за годината на
производство и техническите им параметри, и валидна оценка към датата на подаване на
офертата за техническото им състояние и балансовата им стойност към последната
приключила финансова година, и/или пазарната им стойност, определена от независим
лицензиран оценител. При непредставяне на такава информация и/или оценка Комисията
няма да признава и да оценява предложения за инвестиции от собствено оборудване на
Участника.
РАЗДЕЛ VІI
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1.1. Комисията извършва оценка на допуснатите оферти по критериите за
възлагане чрез прилагане на методиката за оценка на офертите, като оценява
предложенията на Участниците, съдържащи се в обвързващото предложение.
1.2. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база
получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които
участникът може да получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните Критерии:
Критерий за възлагане на концесията
(наименование)
Размер на годишно концесионно възнаграждение – КВ
Качество на строителството по задължителната
инвестиционна програма - КС
Срок за изпълнение на задължителната инвестиционна
програма - С

Максимално възможен
бр. точки
40 точки
30 точки
30 точки
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Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки Участник, е:
КО = КВ +КС+С
1.3. Оценката /КВ/ на допусната Оферта по критерия „Размер на годишно
концесионно възнаграждение” се извършва от Комисията по следната формула:
КВу
КВ = --------- х 40, където
КВmax
КВ е оценката на предложението за годишно концесионно възнаграждение;
КВу е размер на годишното концесионно възнаграждение, предложен от Участника;
КВmax е най-високият размер на годишно концесионно възнаграждение, предложен
от Участник в процедурата.
Максимален брой точки по критерия – 40 точки, като получените оценки на
участниците се закръгляват до цяло число.
1.4.
Оценката /КС/ на допусната Оферта по критерия “Качество на
строителството по задължителната инвестиционна програма” се определя въз основа
на експертна оценка на Комисията чрез сравнителен анализ на всички допуснати за
оценка Оферти при максимална оценка от 30 точки и съгласно следните показатели:
1.

Показатели за оценка

За изготвеното предложение е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът ясно и подробно е описал в предложението всички видове СМР
за изпълнение на инвестициите във всяко едно от направленията от
задължителната инвестиционна програма и технологията и технологичната
последователност на тяхното изпълнение в съответствие с техническите
изисквания за изпълнение на обекта, възприетите строителни методи,
техническите норми и стандарти за постигане на висококачествено изпълнение
на дейностите. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени
всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на
работа в съответствие със съвременните тенденции, чиято употреба при
А.
реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована.
- Направено е подробно описание на следните показатели за постигане на
качество – подробно описание на видовете и характеристики на основните
строителни материали, които участникът ще използва за изпълнението на всеки
отделен вид СМР, и тяхното съответствие с техническите норми и стандарти за
постигане на висококачествено изпълнение на дейностите; подробно и
последователно са описани начините (мерките) за постигане на качество проверки и осъществяване на контрол за качество, както и на други начини,
необходими за изпълнението на дейностите, като предложените начини и
мерки са относими и съобразени със спецификата и предмета на тези дейности.
За изготвеното предложение е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е посочил в предложението всички видове СМР за изпълнение на
инвестициите във всяко едно от направленията от задължителната
инвестиционна програма и технологията и технологичната последователност
Б. на тяхното изпълнение в съответствие с техническите изисквания за
изпълнение на обекта, възприетите строителни методи, техническите норми и
стандарти за постигане качествено изпълнение на дейностите. От описанието е
видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и
ще бъдат използвани методи и техники на работа в съответствие със

Оценка
До 30
точки

30
точки

20
точки
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съвременните тенденции, но са налице несъществени непълноти в описанието
по отношение на до 5 отделни вида СМР.
- Направено е описание на показателите за постигане на качество, но по
отношение на до 5 отделни вида СМР са налице несъществени пропуски в
описанията на видовете и характеристики на основните строителни материали,
които участникът ще използва за изпълнението им, или са налице
несъществени непълноти в описанието на предлаганите начини (мерки) за
постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество,
изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда),
както и на други начини, необходими за изпълнението на дейностите, като
предложените начини и мерки са относими и съобразени със спецификата и
предмета на тези дейности.
За изготвеното предложение е в сила едно от следните обстоятелства:
- Участникът е посочил в техническото си предложение всички видове СМР за
изпълнение на инвестициите във всяко едно от направленията от
задължителната инвестиционна програма и технологията и технологичната
последователност на тяхното изпълнение в съответствие с техническите
изисквания за изпълнение на обекта, възприетите строителни методи,
техническите норми и стандарти за постигане качествено изпълнение на
дейностите. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени
В. всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на
работа в съответствие със съвременните тенденции, но са налице несъществени
непълноти в описанието по отношение на над 5 отделни вида СМР.
- Направено е описание на показателите за постигане на качество, но по
отношение на над 5 отделни вида СМР са налице несъществени пропуски в
описанията на видовете и характеристики на основните строителни материали,
които участникът ще използва за изпълнението им или предлаганите начини
(мерки) за постигане на качество не са съобразени и относими към
спецификата и предмета на тези дейности.

10
точки

Забележка:
„Ясно“ следва да се разбира описание, което недвусмислено посочва конкретния
вид дейност и/или конкретно предложение по начин, по който същият/ото да бъде
индивидуализиран/о сред останалите предвидени видове дейности/предложения.
„Подробно“ следва да се разбира описание, което освен че съдържа видове
дейности, поддейности, предложения и други параметри, не се ограничава единствено до
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с
обясняване на последователността, технологията и/или други факти, имащи отношение
към повишаване качеството на изпълнение на дейностите.
„Несъществени непълноти“ са тези непълноти в предложението, които не го
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, но са например пропуски в
описанието, липса на подробна и детайлна информация, конкретика, яснота и други
подобни.
1.5. Оценката /С/ на допусната Оферта по критерия „Срок за изпълнение на
задължителната инвестиционна програма” се извършва от Комисията по следната
формула:
Сmin
С = --------- х 30, където
Сy
С е оценката на предложението за краен срок за изпълнение на всички инвестиции по
задължителната инвестиционна програма;
Су е предложението на Участника за краен срок за изпълнение на всички инвестиции
по задължителната инвестиционна програма;
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Сmin е най-краткият краен срок за изпълнение на всички инвестиции по
задължителната инвестиционна програма, предложен от Участник в процедурата.
Максимален брой точки по критерия – 30 точки, като получените оценки на
участниците се закръгляват до цяло число.
РАЗДЕЛ VІII
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА КОНЦЕСИОНЕР И
ПЛАНИРАН СРОК ЗА НЕЙНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
1.1. Провеждането на процедурата за избор на концесионер включва следните
етапи и техния планиран срок:
№
1.
2.
3.
4.

5.

Етап от процедурата
Получаване на оферти
Допускане на участниците
Отваряне на офертите
Разглеждане и оценяване на
предложенията и изготвяне на проект на
решение за определяне на концесионер
Приключване на процедурата за
определяне на концесионер
Общ планиран срок за приключване
на процедурата за определяне на
концесионер

Планиран срок на процедурата
До 10.08.2018 г.
До 27.08.2018 г.
10.00 часа на 27.08.2018г
До 25.09.2018 г.
До 02.10.2018 г.
90 дни след датата на изпращане на
обявлението за обнародване в
интернет страницата на Държавен
вестник

1.2. Допускане на Участниците:
1.2.1. Допускането на Участниците се извършва от Комисията в закрито заседание
след изтичане на срока за получаване на оферти.
Комисията извършва проверка относно:
а) наличието на основание за изключване за Участника и за посочените в
заявлението подизпълнители и трети лица,
и
б) изпълнението на условията за участие от Участника и от посочените в
заявлението подизпълнители.
1.2.2. Когато установи нередовност на заявлението, изразяваща се в непредставяне
на документи, несъответствие с условията за участие или друга нередовност и/или
непълнота, включително фактическа грешка, Комисията уведомява Участника за това.
1.2.3. Участникът отстранява нередовностите в срок до 5 работни дни от
уведомяването. Когато от уведомяването за нередовност до срока за отваряне на офертите
остават по-малко от 8 работни дни, Комисията определя нов срок за отваряне на офертите.
Когато нередовността се състои в несъответствие с условията за участие,
Участникът може в съответствие с изискванията на концедента да замени представени
документи или да представи нови, с които смята, че ще изпълни условията за участие.
1.2.4. Комисията приключва действията по допускане на Участниците с
мотивирано решение, с което:
а) отстранява от участие в процедурата за определяне на концесионер Участник, за
когото или за посочен от него подизпълнител или трето лице е налице основание за
изключване или който не отговаря на условията за участие;
б) допуска разглеждане на офертите на Участниците, които не са отстранени от
участие.
1.2.5. Решението на Комисията за отстраняване на Участник се съобщава в деня на
отваряне на офертите и не подлежи на самостоятелно обжалване.
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1.3. Отваряне на офертите:
1.3.1. Офертите се отварят в 10.00 часа на 27.08.2018 г. в заседателната зала на
трети етаж, община Русе, адрес: град Русе, пл. „Свобода” №6.
1.3.2. В деня и часа на отваряне на офертите Комисията провежда открито
заседание, на което може да присъстват Участниците или техни представители и други
лица.
В откритото заседание Комисията съобщава решението, с което е приключила
действията по допускане на Участниците, и отваря пликовете с обвързващите
предложения от допуснатите за разглеждане оферти по реда на завеждането на офертите
във входящия регистър.
1.3.3. Отворените обвързващи предложения се прочитат от член на Комисията и се
подписват на всяка страница от член на Комисията и от изявили желание Участници или
техни представители.
1.4. Разглеждане и оценяване на офертите и класиране на Участниците:
1.4.1. Отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването на офертите и
класирането на Участниците се извършват в едно или повече закрити заседания на
Комисията.
1.4.2. При разглеждане и оценяване на офертите Комисията проверява
съответствието на:
а) предложението и обвързващото предложение с изискванията, определени с
настоящата документация, и
б) предложенията по критериите за възлагане и на финансово-икономическия
модел с критериите за възлагане.
1.4.3. При разглеждане на офертите Комисията може да проверява заявените от
участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи,
включително чрез запитване към компетентни органи или други лица.
1.4.4. При необходимост Комисията изисква от Участниците в определен от нея
срок, който не може да е по-кратък от три работни дни, да:
а) предоставят разяснения относно представените разработки и информация или
относно приложените в офертата документи, или
б) представят допълнителни доказателства за заявените в офертата обстоятелства,
или
в) отстранят технически нередовности в предложението.
Разясненията не може да променят предложенията, съдържащи се в обвързващото
предложение.
1.4.5. Комисията не допуска до оценяване оферта на Участник, който в
определения от комисията срок по т.1.4.4 не е:
а) отстранил техническите нередовности в предложението, или
б) предоставил поисканите от комисията разяснения или предоставените
разяснения не са достатъчни за оценяване на офертата, или
в) представил поисканите от комисията допълнителни доказателства.
1.4.6. Комисията не оценява оферта:
1. за която при извършена проверка е установено, че участникът е представил
невярна информация или неистински, преправен или с невярно съдържание документ;
2. която не отговаря на едно или повече изисквания, определени с настоящата
документация за концесията;
3. в която представените разработки и информация не съответстват на критериите
за възлагане.
1.4.7. Комисията приема решение, с което определя офертите, които не се оценяват.
Решението се съобщава на заинтересованите участници7 с решението на концедента за
7

"Заинтересован участник" е участник, който е класиран, но не е определен за концесионер, както и
участник, който е отстранен от участие в процедурата за определяне на концесионер, но решението, с което
е отстранен, не е влязло в сила.
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определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата и не подлежи на
самостоятелно обжалване.
1.4.8. Комисията извършва оценка на допуснатите оферти по критериите за
възлагане чрез прилагане на методиката за оценка на офертите, като оценява
предложенията на Участниците, съдържащи се в обвързващото предложение. Въз основа
на оценката на допуснатите оферти Комисията класира Участниците с решение.
1.4.9. До приключване на процедурата Комисията служебно следи за наличие на
основание за изключване. Когато установи съществуващо или нововъзникнало основание
за изключване, Комисията не оценява офертата и отстранява Участника от участие в
процедурата за определяне на концесионер.
1.4.10. След класиране на участниците Комисията съставя протокол за отварянето и
прочитането на обвързващите предложения, за разглеждането и оценяването на офертите
и за класирането на Участниците. Въз основа на протокола Комисията изготвя проект на
решение за определяне на класирания на първо място Участник за концесионер или
проект на решение за прекратяване на процедурата.
1.4.11. Комисията изготвя проект на решение за прекратяване на процедурата,
когато не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един участник, както и
когато за всички подадени оферти е налице обстоятелство по т.1.4.5 или т.1.4.6.
1.5. Приключване на процедурата за определяне на концесионер:
1.5.1. Процедурата за определяне на концесионер приключва с мотивирано
решение за определяне за концесионер, което се издава от концедента - кмета на община
Русе. За концесионер се определя класираният на първо място Участник. С решението се
определя срока за сключване на концесионния договор.
1.5.2. Концедентът издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата,
когато:
1. не е подадено нито едно заявление или оферта или няма допуснат нито един
Участник;
2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на изискванията, определени с
документацията за концесията;
3. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решението за откриването на
процедурата;
4. се установят нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които
не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията за възлагане на концесията;
5. определеният за концесионер Участник и класираният на второ място Участник
последователно откажат да сключат концесионния договор;
6. при поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за
възлагане от класирания на второ място участник не се постигне съгласие относно
подобрението.
1.5.3. Концедентът уведомява по електронен път чрез електронни средства,
включително електронна поща, заинтересованите участници за решението за определяне
на концесионер, съответно за решението за прекратяване на процедурата.
Към уведомлението се прилага протоколът на Комисията за отваряне на
предложенията, разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците.
1.5.4. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички
предходни решения в процедурата за определяне на концесионер са влезли в сила, същото
не е обжалвано, а ако е обжалвано – има влязло в сила решение по жалбата.
1.6. Сключване на концесионен договор
1.6.1. Концесионният договор се сключва в срока, определен в решението за
определяне на концесионер.
1.6.2. Преди сключването на концесионния договор Участникът, определен за
концесионер, представя на Концедента следните документи, удостоверяващи спазването
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на изискванията на документацията от страна на Участника, посочените от него
подизпълнители или трети лица, с който е доказал изпълнението на изискването за
„Икономическо и финансово състояние“:
1. в случаите, когато Участникът не е посочил Единeн идентификационен код
(ЕИК) по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър - заверено копие на документ за
актуална регистрация на участника;
2 Съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или
административен орган на държавата, в която Участникът е установен, за удостоверяване
липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство за обявяване в несъстоятелност
или на процедура по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК;
3. Съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или
административен орган от държавата по отечественото право на участника или на член на
неговия управителен или надзорен орган, или на лице, което има правомощия да
представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи за
удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а –
159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301 – 302а, чл. 304 –
305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или
друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава – членка на Европейския
съюз, или трета държава;
4. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за
удостоверяване липсата на задължения за публични вземания или аналогичен докувент за
аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е
установен.
5. Копие от удостоверение за вписване на Централния професионален регистър на
строителя.
1.6.3. Когато до изтичането на срока за сключване на концесионния договор
Участникът, определен за концесионер, не представи доказателствата по т.1.6.2 или
откаже да сключи концесионния договор, концедентът може с решение да определи за
концесионер класирания на второ място участник. С решението се определя срок за
сключване на концесионния договор и може да се постави условие за подобряване на
предложенията по критериите за възлагане на този Участник.
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Образец
Приложение № 10
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРАВО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД
на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и
частна общинска собственост на община Русе
Днес,…………… 2018 г. се издава настоящото удостоверение на
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
в уверение на това, че същият има право да извърши оглед на обекти от спортен
комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска
собственост на община Русе, включени в обекта на концесия в процедура за избор на
концесионер, открита с Решение №РД-01-1724 от 27.06.2018 г. на кмета на община Русе.
Лицата, които имат право да участват в огледа на обекта на концесия, са:
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Огледът следва да се извърши от ……..до ………часа на …………2018 г.
Упълномощените лица от община Русе са длъжни да оказват съдействие на екипа
на лицето при извършване на огледа.
При извършване на огледа лицето и неговият екип не могат да получават и не се
разрешава да им се предоставят копия от документи, свързани с обекта на концесия.

Длъжностно лице:
(…………………)
Длъжностно лице:
(…………………)
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Образец
Приложение № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ
за удостоверяване на липса на основания за изключване по чл.60, ал.2, т.1 от Закона
за концесиите
Долуподписаният [трите имена]
в качеството ми на [длъжност],
представляващ [наименование на участника/партньора в Групата от икономически
оператори/подизпълнител/трето лице, чрез което се доказва изпълнението на условията
за участие]8,
със седалище и адрес на управление: [държава, град, ул., №, друго],
тел./факс:[…],
Декларирам, че:
Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301 – 302а, чл. 304 – 305а, чл.
307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг
съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава – членка на Европейския съюз,
или трета държава;
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата:
Име и фамилия:
Подпис:
Забележка: Декларацията се подписва от физическо лице-участник в процедурата, от
законния представител и от всички членове на управителен и надзорен орган или лице,
което има правомощия да представлява, да взима решения или да упражнява контрол в
рамките на тези органи, на Участника, на всеки един от партньорите в Групата от
икономически оператори, на подизпълнителите и на третото лице, чрез което
Участника доказва изпълнението на условията за участие.

8

Оставя се приложимото.
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Образец
Приложение № 12
ДЕКЛАРАЦИЯ
за удостоверяване на липса на основания за изключване по чл.60, ал.2, т.2-т.7 от
Закона за концесиите
Долуподписаният [трите имена]
в качеството ми на [длъжност],
представляващ [наименование на участника/партньора в Групата от икономически
оператори/подизпълнител/трето лице, чрез което се доказва изпълнението на условията
за участие]9,
със седалище и адрес на управление: [държава, град, ул., №, друго],
тел./факс:[…],
Декларирам, че:
1.
……………………………………………………………………………………...
(посочва се името на участника, подизпълнителя или третото лице, за което се подава
декларацията) няма задължения, установени с влязъл в сила съдебен или
административен акт, свързани с плащането на данъци или на задължителни осигурителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения съгласно
законодателството на държавата, в която лицето е установено.10
2. Не е налице влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на
……………………………………………………………………………………………………...
(посочва се името на участника, подизпълнителя или третото лице, за което се подава
декларацията) е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки
или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга
държава – членка на Европейския съюз;
3. Не е налице влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е
установено, че …………………………………………………………………………………
(посочва се името на участника, подизпълнителя или третото лице, за което се подава
декларацията):
а) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или
б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото
право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз,
колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в
областта на околната среда по приложение № 5 от Закона за концесиите, или
в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с
което е нарушил правилата на конкуренцията;
4.
…………………………………………………………………………..…………….
(посочва се името на участника, подизпълнителя или третото лице, за което се подава
декларацията) не е бил страна по договор за концесия или договор за обществена
поръчка, прекратени поради допуснато от …………………………….(посочва се името на
участника, подизпълнителя или третото лице, за което се подава декларацията)
съществено неизпълнение на задължение по договора за концесия или за обществена
поръчка;

9

Оставя се приложимото.
Оставя се приложимото с оглед на държавата, в която лицето е установено.

10
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5. ……………………...…………………………………………………………………….
(посочва се името на участника, подизпълнителя или третото лице, за което се подава
декларацията) и свързани с него лица не са регистрирани в юрисдикция с
преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на
Закона за корпоративното подоходно облагане;
6. ……………………………………………………………………………...…………….
(посочва се името на участника, подизпълнителя или третото лице, за което се подава
декларацията) не е обявен в несъстоятелност и ликвидация, по отношение на
…………………………………………………………………………………………………..….
(посочва се името на участника, подизпълнителя или третото лице, за което се подава
декларацията) няма открито производство по несъстоятелност, или наличие на сходна
процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата:
Име и фамилия:
Подпис:
Забележка: Декларацията се подписва от физическо лице-участник в процедурата или от
законния представител на Участника, на всеки един от партньорите в Групата от
икономически оператори, на подизпълнителите и на третото лице, чрез което
Участника доказва изпълнението на условията за участие.
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Приложение № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
за вписване в Централния професионален регистър на строителя в Република
България
Долуподписаният [трите имена]
в качеството ми на [длъжност],
представляващ [наименование на участника/партньор в Групата от икономически
оператори/подизпълнител]11,
със седалище и адрес на управление: [държава, град, ул., №, друго],
тел./факс:[…],
Декларирам, че:
……………………………………………………………………………………………..……….
(посочва се името на участника или подизпълнителя) е вписан в Централния
професионален регистър на строителя в Република България за изпълнение на строежи от
…………….втора категория и притежава Удостоверение за вписване в регистъра №
……………/……………г.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата:
Име и фамилия:
Подпис:

Забележка: Декларацията се подписва от физическо лице-участник в процедурата, от
законния представител на Участника, от законния представител на партньора в
Групата от икономически оператори, с който се доказва съответствието с условието
за участие в процедурата, от законния представител на посочените в Офертата
подизпълнители.

11

Оставя се приложимото.
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Приложение № 14
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА КОНЦЕСИОНЕР
ЗА
СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ ОТ СПОРТЕН
КОМПЛЕКС „ДУНАВ“ И ИМОТИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СПОРТА – ПУБЛИЧНА И
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА РУСЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в открита процедура за избор на концесионер за строителство на обекти от
спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска
собственост на община Русе
От: [наименование на Участника]12,
Представляван от: [трите имена и качеството на представителя (представителите)
на Участника, който подписва Заявлението]13
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящoто заявяваме желанието си да участваме в откритата процедура за избор на
концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие
на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе, открита с Решение
№РД-01-1724 от 27.06.2018 г. на кмета на Община Русе.
І. Представяне на Участника:
І.1. Представяме следната информация за Участника:
Таблица № 1
1. Име, съответно наименование:
[…]
[самостоятелно или в група от
2. Форма на участие:
икономически оператори]
[държава, град, ул., №, друго]
3. Адрес:
[адрес, телефон, факс, електронен
4. Данни за контакт и уведомяване:
адрес]
5. Лице за контакт и уведомяване:
[трите имена и качеството на
6. Управление и представителство които
представляват
съгласно регистъра, в който е вписан, лицата,
14
или съгласно еквивалентен документ: Участника ]
[заедно, поотделно]15
7. Начин на представителство:
[трите имена и качеството на
8. Лице/лица, което е надлежно
лицето, данни за контакт и
упълномощено да обвързва и
уведомяване, ако са различни от
представляват Участника през при
посочените в ред 4]
провеждане на процедурата
[ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ]
9. Идентифицираща информация:
12

Тук и навсякъде в Заявлението текстът в прави скоби се попълва от Участника.
Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, посочените в скобите данни се
попълват за всяко от тях.
14
Когато член на управителния орган е юридическо лице се посочват данните за неговия представител в
съответния управителен орган.
15
Попълва се, когато е приложимо, като се оставя вярното.
13
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І.2. Представяме следната информация за всеки от партньорите в Групата от
икономически оператори16:
Таблица № 1а
1.Наименование:
[…]
[обединение, вид търговец, вид
2. Правно-организационна форма:
търговско дружество, друго]
[държава, град, ул., №, друго]
3. Адрес:
[адрес, телефон, факс, електронен
4. Данни за контакт:
адрес]
[трите имена и качеството на
5. Управление и представителство лицата,
които
представляват
съгласно актуалната регистрация
участника в обединението]
[заедно, поотделно]17
6. Начин на представителство:
[ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ]
7. Идентифицираща информация:
Партньорът, който представлява Групата от икономически оператори,
е:………………………………………………………………………………..…………………..
ІІ. Заявяваме и декларираме следното:
ІІ.1. Проучили сме документацията за участие и сме запознати с указанията и условията
за участие в обявената процедура за избор на концесионер за строителство на
обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и
частна общинска собственост на община Русе.
ІІ.2. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.
ІІ.3. Цялата информация, представена в и/или към Заявлението е вярна, точна и пълна, и
дава право на Комисията или упълномощени от нея лица да проверяват нейната
истинност, точност и пълнота с всички средства.
ІІ.4. По време на провеждане на процедурата за предоставяне на концесията ще
уведомяваме Комисията за всички настъпили промени по декларираните
обстоятелства по чл.60, ал.2 от Закона за концесиите в 7-дневен срок от
настъпването им.
ІІ.5. В случай, че Групата от икономически оператори бъде определена за концесионер,
ще учредим капиталово търговско дружество - проектно дружество, с което ще бъде
подписан договора за концесия, и в което капиталът между партньрите и тяхното
участние в изпълнението на договора за концесия ще бъде разпределено по следния
начин18:
№

Партньор в Групата от
Видове дейности от предмета Дял в проценти от
икономически оператори
на концесията, които ще
капитала на
(наименование)
изпълнява
проектното
(посочват се видовете
дружество
работи)

1.
ІІ.6. При изпълнението на концесионния договор [няма да ползваме/ще ползваме]19
подизпълнители.

16

Попълва се, когато е приложимо, като за всеки от партньорите в Групата от икономически оператори се
попълват данните от Таблица № 1а, а таблиците се номерират съответно 1а, 1б и т.н.
17
Попълва се, когато е приложимо, като се оставя вярното.
18
Попълва се, когато участникът е Група от икономически оператори.
19
Оставя се приложимото.
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ІІ.7. Предвидените към датата на подаване на това заявление подизпълнители, видовете
работи, които ще изпълняват, както и делът от концесията, са посочени в Таблица №
220:
Таблица № 2
№
Подизпълнител
Видове работи, които ще
Дял в проценти от
(наименование)
изпълнява
стойността на
(посочват се видовете
концесията
работи)
(посочва се делът
на участие на всеки
подизпълнител)
1.
ІІ.6.1. Данните за представителството на подизпълнителите21, са както е посочено в
Таблица № 2а:
Таблица № 2а
№
Подизпълнител
Правно-организационна
Управление и
(изброяват се
форма:
представителство
наименованието/името и (вид търговец, вид търговско съгласно актуалната
адресите на
дружество, друго])
регистрация
подизпълнителите,
(трите имена и
ЕИК/ЕГН/друга
качеството на
идентифицираща
лицата, които
информация)
представляват
подизпълнителя)
1.
ІІ.8. Отговаряме на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в
процедурата, както следва:
ІІ.8.1. Отговаряме на определените с Обявлението условия за възлагане на концесията,
като за нас не е налице което и да е от основния за изключване по чл.60, ал.2 от
Закона за концесиите, за което прилагаме изискуемите документи.
ІІ.8.2. Отговаряме на определените с Обявлението изисквания за Финансово и
икономическо състояние, за което прилагаме изискуемите документи.
ІІ.9. Съответствието с изискването за Финансово и икономическо състояние доказваме с
възможностите на трети лица така, както е посочено в Таблица № 3:
Таблица № 3
№
Трето лице
Доказателства, че посоченият ресурс
(изброяват се наименованието/името ще бъде на разположение на Кандидата
и адресите на подизпълнителите,
при изпълнението на Обществената
ЕИК/ЕГН/друга идентифицираща
поръчка
информация)
(изброяват се документите, с които
Участникът удостоверява
декларираното обстоятелство)
1.
ІІІ. Прилагаме следните документи:
1.
Декларации за отстъствието на основания за изключване относно Участника,
посочените подизпълнители и трети лица (описва се всяка приложена декларация).
2.
Декларации и документи за удостоверяване на съотвествието с условията за
участие на Участника, включително и на посочените подизпълнители (описва се всяка
приложена декларация и документи).
20

Таблица № 2 се попълва, ако в т. ІІ.6 е посочено, че ще се ползват Подизпълнители. Тук и навсякъде в
Заявлението в таблиците се добавя необходимият брой допълнителни редове.
21
Таблица 2а не се попълва за физически лица - подизпълнители
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3. Доказателства, че Участникът ще има на разположение ресурсите на третите лица
за целия срок на концесията (описва се всяка приложен документ).
Дата:
Име и фамилия:
Качество на
представляващия
Участника:
Подпис22:

22

Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, Заявлението се подписва от всяко от
тях с посочване на име и фамилия и на качеството на лицето.
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Приложение № 15
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА КОНЦЕСИОНЕР
ЗА
СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ ОТ СПОРТЕН
КОМПЛЕКС „ДУНАВ“ И ИМОТИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СПОРТА – ПУБЛИЧНА И
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за избор на концесионер за строителство на обекти от
спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска
собственост на община Русе

От: [наименование на Участника]23,
Представляван
от:
[трите
имена и
качеството на представителя
(представителите) на Участника, който подписва Предложението]24
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
След като получихме и разгледахме документацията за участие в открита
процедура за избор на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс
„Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на
община Русе, представяме нашето предложение, с което ангажираме отговорността си за
сключване на концесионен договор и за неговото изпълнение в съответствие с
изискванията, определени в Документацията за участие.
Предложението ни съдържа следното:
1. Конкретни предложения по критериите за възлагане.
2. Финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на
концесията и изчислена норма на възвращаемост за концесионера за срока на концесията.
3. Доказателства за изпълнение на направените предложения по критериите за
възлагане.
Неразделна част от предложението са:
2. Декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3. Декларация за срок на валидност на офертата.
Дата:
Име и фамилия:
Качество
на
представляващия
Участника:
Подпис25:
23

Тук и навсякъде в Предложението текстът в прави скоби се попълва от Участника.
Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, посочените в скобите данни се
попълват за всяко от тях.
24

41

Образец
Приложение № 16
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА КОНЦЕСИОНЕР
ЗА
СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ ОТ СПОРТЕН
КОМПЛЕКС „ДУНАВ“ И ИМОТИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СПОРТА – ПУБЛИЧНА И
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА РУСЕ
От: [наименование на Участника]26,
Представляван
от:
[трите
имена и
качеството на представителя
(представителите) на Участника, който подписва Предложението]27
ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ28
за участие в открита процедура за избор на концесионер за строителство на обекти от
спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска
собственост на община Русе
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
След като получихме и разгледахме документацията за участие в открита
процедура за избор на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс
„Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на
община Русе и разработихме офертата за участие в процедура за предоставяне на
концесия, в изпълнение на чл. 88, ал. 3 от Закона за концесиите
ПРАВИМ СЛЕДНОТО ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
…………………………………….
(резюме на контретните предложения по критериите за възлагане)
Декларираме, че при различия между предложението и данните, посочени в това
обвързващо предложение, оценката на офертата се извършва по данните, посочени в
обвързващото предложение.
Дата:
Име и фамилия:
Качество
на
представляващия
Участника:
Подпис29:
25

Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, Предложението се подписва от всяко от
тях с посочване на име и фамилия и на качеството на лицето.
26

Тук и навсякъде в Предложението текстът в прави скоби се попълва от Участника.
Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, посочените в скобите данни се
попълват за всяко от тях.
28
Обвързващото предложение се подписва на всяка страница от лицето, представляващо Участника в
процедурата.
27
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Приложение № 17
ДЕКЛАРАЦИЯ
за произхода на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари
Долуподписаният / ата: _________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
ЕГН: __________________________
Постоянен адрес: ________________________________
Гражданство: ___________________
Документ за самоличност: ________________________
В качеството ми на ______________________________

,

в _____________________________________________________
ЕИК/БУЛСТАТ (в случай, че има такъв): _________________________
Данъчен номер: _____________________
Седалище и адрес на управление: ____________________________________________
Декларирам, че паричните средства – предмет на посочената операция, с които
(наименование на Участника/ партньора в Групата от икономически оператори)
ще изпълни поетите задължения съгласно представената оферта в открита процедура за
избор на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за
развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе
имат следния произход:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата:

Декларатор:
(име, длъжност, подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от физическо лице-участник в процедурата, от
законния представител на Участника, от законния представител на всеки един от
партньорите в Групата от икономически оператори.
29

Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лице, Предложението се подписва от всяко от
тях с посочване на име и фамилия и на качеството на лицето.
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Образец
Приложение № 18
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Долуподписаният / ата: _________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
ЕГН: __________________________
В качеството ми на ______________________________

,

в _____________________________________________________
ЕИК/БУЛСТАТ (в случай, че има такъв): _________________________- участник в
процедурата за избор на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс
„Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на
община Русе
Декларирам, че офертата е обвързваща и неотменяема и е със срок на валидност от 360
(триста и шестдесет) дни след изтичане на крайния срок за подаване на офертите, посочен
в обявлението.

Дата:

Декларатор:
(име, длъжност, подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от физическо лице-участник в процедурата, от
законния представител на Участника, от законния представител на всеки един от
партньорите в Групата от икономически оператори.
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