Приложение № 8
към чл. 75, ал.2
МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБЯВЛЕНИЕ

1. Наименование, адрес, включително код по NUTS, номер на телефон и факс, адрес
на електронна поща и интернет адрес 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. Адрес на електронна поща или интернет адрес, на които ще се предлага
неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за концесията; в случаите,
когато има заличена информация – указание за начина, по който може да се получи достъп
до заличената част от документацията за концесията.
3. Наименование на концесията.
4. Предметът и обектът на концесията.
5. Прогнозната стойност на концесията – за концесия за строителство или за услуги.
6. Максималният срок на концесията.
7. Началната дата на концесията.
8. Условията за изпълнение на концесията, определени в зависимост от предмета и
особеностите на концесията.
9. Обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или
изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс, когато
такива се предвиждат.
10. Основните права и задължения по концесионния договор, в т.ч. приложимите
задължения:
а) в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с правото на
Европейския съюз, националното законодателство, колективни споразумения или с
международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда, които са
изброени в Приложение № 5;
б) свързани с националната сигурност и отбраната на страната – когато е приложимо;
в) за застраховане на обекта на концесията.
11. Условията относно възлагането от концесионера на договори за подизпълнение.
12. Условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем.
13. Видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния
договор и/или други обезпечения.
14. Размерът, формата и условията за предоставяне на концесионното
възнаграждение, когато такова се предвижда, включително:
а) размерът на еднократното концесионно възнаграждение, дължимо към датата на
влизане в сила на концесионния договор;
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б) размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за срока на
концесията;
в) максималният гратисен период, през който концесионерът се освобождава от
концесионното възнаграждение, когато такъв се предвижда;
г) редът за предоставяне на концесионното възнаграждение.
15. Размерът и начинът на предоставяне на гаранциите за изпълнение на
концесионния договор.
16. Други изисквания, свързани с предмета или обекта на концесията, които не са
нормативно определени.
17. Срок за получаване на офертите.
18. Условията за участие в процедурата, когато такива се предвиждат.
19. Критериите за възлагане и тяхната относителна тежест.
20. Наименование и адрес на органа, отговорен за контрола, и информация относно
сроковете за подаване 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 и определените от концедента средства за комуникация.
21. Адрес, на който се получават офертите.
22. Изискванията и условията, свързани с използването на електронни средства за
комуникация.
23. Информация дали концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана
със средства на Европейския съюз.
24. Номер и дата на решението, с което е одобрено обявлението.
25. Друга информация от значение за концесията.
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