
                                                                 

                             

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

ПРОТОКОЛ № 4 

Днес 09.02.2021 г. от 10.30 часа, на основание чл.100, ал.1, в изпълнение на Заповед № 

645/19.11.2020 г. на Кмета на Община Гълъбово и протокол на Комисията от 04.02.2021 г. се 

събра комисия в състав: 

Председател: Кристина Колева – Ст. експерт „УОбС“ 
 Зам. Председател – Грозданка Канева – Юрист 

Членове: 

1. Джулия Фенерова – Мл. експерт „Наеми, наемни отношения Общинска собственост“ 
2. Светослав Савов - Главен счетоводител 

3. Красимира Тенева – Гл. специалист „Кадастър“ 
 
Комисията се събра със задача да отвори предложението и обвързващото 

предложение към Заявление за оферта с вх.№ 26-00-27/15.01.2021 г, подадено от „ВЕЧНОСТ – 

ПП“ ООД, с адрес на управление гр. Гълъбово, ул.“Славянска“№ 3 за участие в процедура за 

определяне на концесионер за Концесия за услуга с наименование „Извършване на траурни 

услуги, управление и поддържане на гробищен парк в град Гълъбово“. 

На публичното заседание не присъства представител на участника „ВЕЧНОСТ – ПП“ 

ООД. 

 До участие в откритата процедура е допуснат участника „ВЕЧНОСТ – ПП“ ООД , подал 

заявление - оферта за гореописаната концесионна процедура с вх. № 26-00-27/15.01.2021 г.

 Установи се, че пликовете, съдържащи предложението и обвързващото предложение са 

с ненарушена цялост, непрозрачни и са надписани, съгласно изискванията по документацията. 

Пликовете бяха подписан от членове на Комисията.  

Установи се, че плик № 2 с надпис „Предложение“ съдържа: 

- Предложение по чл.88, ал.2 от Закона за концесиите; 

- Списък с доказателства за изпълнение на приложимите критерии, формиращи 

комплексната оценка на офертата;  

- Инвестиционно предложение за срока на концесията с разпределение на 

инвестициите по размер, вид, параметри, години; 

- Програма за управление и поддържане; 

- Програма за трудова заетост в обекта с анализ и предложения за разкриване на 

работни места; 

- Декларация на осн.чл88, ал.2, т.8 от Закона за концесиите; 

- Декларация, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл.88, ал.2, т.9 

от Закона за концесиите. 

 

Пристъпи се  към отваряне и на „Обвързващото предложение“ /Плик №3/. 

Председателя на комисията подписа всяка страница на същото.  

Предложеното годишно концесионно възнаграждение от участника „ВЕЧНОСТ – ПП: 

ООД  е в размер на 5 600,00 /пет хиляди и шестстотин лева/ лв.  

 

 

 

 



 Основни предложения на участникът „ВЕЧНОСТ –ПП“ ООД, гр. Гълъбово  

 -предложения в обвързващото предложение: 

 Разработки по приложимите критерии, формиращи комплексната оценка на офертата. 

 Предложени дейности, които ще бъдат извършени до една година след сключване на 

концесионния договор: 

- ремонт, реконструкция, модернизация и оптимизиране на функционалните 

характеристики на извършваните дейности – 10 000,00 лв. 

- преустройство на съществуващи съоръжения и места за ритуали, обособяване на нови 

и доставка на оборудване и инвентар – 10 000,00 лв. 

- изграждане на стена за съхранение на урни – 5 000,00 лв. 

- разработване и въвеждане на редовна експлоатация на софтуер за описване на 

историята на всяко гробно място – 3 000,00 лв. 

- закупуване на машини и оборудване, обслужващи извършваните дейности – 8 000,00 

лв. 

Предложени дейности, които ще бъдат извършени за втората година от сключване на 

концесионния договор: 

- инвестиции за поддържане на нормалните характеристики, реконструкция и 

модернизация на съществуващи и изграждане на нови елементи от инфраструктурата на обекта 

– 10 000,00 лв. 

- ремонт на оградата на гробищния парк – 10 000,00 лв. 

- възстановяване на алеите и оформяне на места за почивка – 5 000,00 лв. 

- възстановяване и изграждане на нови зелени площи, в т.ч. трайни насаждения – 

5 000,00 лв. 

  

 

Методика за оценка на офертите: 

- показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно 

възнаграждение – Пк - с относителна тежест 30%. 

    Ki 

Пк=---------- x 30 

                                   Kmax 

където Ki /лв/ - предложена от i-я участник стойност на концесионното възнаграждение 

Kmax – най-високата предложена стойност на концесионно възнаграждение 

 

  -показател, оценяващ предложената инвестиционна програма Пи-с относителна 

тежест 50%. 

                                                 Ci 

   Пи=------------- x 50 

                                                  Cmax     

Ci – стойност на инвестиционното предложение i-я участник 

Cmax  - най- високата предложена стойност на инвестиционното предложение 

 

- Показател, оценяващ срока за изпълнение на инвестициите (Пс) - с относителна 

тежест 20 % 

Tmin 

Пс =   ------- . 20 

Ti 



Ti [месеци] - срок за изпълнение на инвестициите, предложен от i-я участник;  

Tmin [месеци] - най-краткия предложен срок за изпълнение на инвестициите. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи съобразно 

стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от показателите, мотивирани в 

т. 1, т. 2 и т.З, отчитащи и относителните тежести на отделните критерии.  

Пок = Пк + Пи + Пс 

Стойността на Пок може да бъде от 0 < 100.  

Комисията оцени направените предложения по методиката, подробно описана в 

Документацията за участие в настоящата процедура: 

Пк Пи Пс Пок 

30 точки 50 точки 20 точки 100 точки 

  

Участникът „ВЕЧНОСТ–ПП“ ООД с ЕИК 206345934, с адрес на управление гр. Гълъбово, 

ул.“Славянска“№3 получава 100 точки след направената по методиката, приложена към 

документацията, оценка.  

РЕШИ: 

Предлага участника „ВЕЧНОСТ–ПП“ ООД с ЕИК 206345934, с адрес на управление 

гр. Гълъбово за спечелил процедура за определяне на концесионер за Концесия за услуга с 

наименование „Извършване на траурни услуги, управление и поддържане на гробищен парк в 

град Гълъбово“. 

Настоящият протокол е изготвен на 09.02.2021 г.  

За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав, както следва: 

  

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:………………………/Кр. Колева/ 

 

Зам. Председател:…………………/Гр. Канева/ 

Членове: 

1……………….../Дж. Фенерова/ 

 

2…………………./Св. Савов/ 

 

3…………………./Кр. Тенева/ 

 

 


