Приложение № 6
към чл. 73, ал. 1
МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИЯ

1. Наименование, адрес, включително код по NUTS, номер на телефон и факс, адрес
на електронна поща и интернет адрес на концедента, а ако е различен – и на службата, от
която може да се получи допълнителна информация, както и определените от концедента
средства за комуникация.
2. Вид на концедента и основна дейност.
3. Адрес на електронна поща или интернет адрес, на които ще се предлага
неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за концесията, а в случаите
по чл. 76, ал. 5 – указание за начина, по който може да се получи достъп до заличената част
от документацията за концесията.
4. Наименование на концесията.
5. Предмет на концесията, включително за всяка обособена позиция – когато е
приложимо:
а) вид (естество) и обем на строителството и/или услугите;
б) прогнозна стойност на концесията;
в) максимален срок на концесията;
г) описание на вариантите – когато е приложимо.
6. Кодове по CPV, включително за всяка обособена позиция – когато е приложимо.
7. Код по NUTS за основното място на строителството при концесии за строителство
или код по NUTS за основното място на изпълнение на услугите, включително за всяка
обособена позиция – когато е приложимо.
8. Условията за участие в процедурата – когато е приложимо, включително относно
посочените в заявлението подизпълнители.
9. Условия, свързани с концесията.
10. Вида на процедурата за определяне на концесионер.
11. Срок за получаване на заявленията с офертите – при открита процедура и конкурс
или срок за получаване на заявленията – при състезателна процедура с договаряне и при
състезателен диалог.
12. Изброяване критериите за възлагане в низходящ ред, или препращане към
документацията за концесията.
13. Дата на изпращане на обявлението.
14. Наименование и адрес на органа, отговорен за контрола, и информация относно
сроковете за получаване на жалби, както и наименованието, адреса, телефонния номер,
номера на факса и адреса на електронна поща на службата, от която може да бъде получена
такава информация.

15. Адрес, на който се получават заявленията или офертите;
16. Изискванията и условията, свързани с използването на електронни средства за
комуникация.
17. Информация дали концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана
със средства на Европейския съюз.
18. При концесии за строителство — указание дали концесията попада в обхвата на
Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация (СДП)
19. Номер и дата на решението, с което е одобрено обявлението.
20. друга информация от значение за концесията.

