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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ И/
ИЛИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КОНЦЕСИЯТА

(ПОПРАВКА НАЦИОНАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ)

за концесия под европейския праг по чл. 50, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите и Приложение № 8 към чл. 75, ал. 2 от
Закона за концесиите

Раздел I. Информация за концедента, наименование и адрес:

1.1. Вид на концедента:

1.2. Наименование на концедента:

1.3. Адрес на концедента:

1.4. Служба, от която може да се получи допълнителна информация:

1.5. Средства за комуникация. Обменът на информация от концедента и комисията за провеждане на процедурата за определяне на
концесионер с икономическите оператори при провеждането на процедурата се осъществява чрез:

1.6. Изисквания и условия, свързани с използването на електронни средства за комуникация:

Раздел II. Наименование на концесията

Раздел III. Информация за първоначалното обявление

Кмет на община

Кмет на община Бяла

Град/село:
гр. Бяла

код по NUTS:
BG323 | Русе

Пощенски код:
7100

Улица/номер:
пл. "Екзарх Йосиф I" №1, Община Бяла

Електронна поща:
byala.rs@byala.bg

Интернет страница:
www.byala.bg

Телефон:
0817/72020

Факс:
0817/74634

Наименование: Община Бяла, Отдел общинска собственост

Град/село:
гр. Бяла

код по NUTS:
BG323 | Русе

Пощенски код:
7100

Улица/номер:
пл. "Екзарх Йосиф I" №1, Община Бяла

Електронна поща:
os@byala.bg

Интернет страница:
www.byala.bg

Телефон:
0817/72020

Факс:
Няма въведени данни.

Електронна поща
Пощенска услуга
Връчване чрез подпис
byala.rs@byala.bg

Изпратените по електронна поща документи се считат за връчени и получени от момента
на постъпването им в системата на адресата. Концедентът и/или комисията изпраща
актовете и съобщенията до кандидатите/участниците/заинтересованите лица, свързани с
настоящата процедура, по избран от него/нея начин описан по - горе. Когато акт или
съобщение не е получено от кандидат/участник/заинтересовано лице по някой от
начините, посочени по - горе, Концедентът/комисията публикува съобщение до него в
партидата на концесията в електронната страница на Община Бяла. Актът/съобщението
се смята за връчено от датата на публикуването му. При промяна в посочения адрес и/
или факс, участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа, надлежно да
уведомят възложителя, в противен случай всички съобщения на възложителя изпратени
до посочените адреси, се считат за редовно връчени и получени.

Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на язовир - публична общинска
собственост, разположен в поземлен имот с идентификатор № 55720.93.1 в землището на
с. Пейчиново, общ. Бяла.
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3.1. Обявлението за откриване на процедурата (първоначално обявление) е публикувано в Държавен вестник: № 1; Дата:

26.8.2022 г.

3.2. Данни за партидата на процедурата в Националния концесионен регистър

№ 121-184/29.08.2022

Раздел IV. Промени в първоначалното обявление

№ по ред № на раздел, точка от раздел Вместо Да се чете

1 17.2.1. Срок за получаване на заявленията и офертите:  Дата: 30.09.2022 04.10.2022

Раздел V. Промени в документацията за концесията

Раздел VI. Допълнителна информация


