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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 
п.к. 8300 гр. Средец, обл. Бургас, Председател тел. 05551 / 77-32; 69-94 вътр. 240; факс – 05551/ 77-13 

   Изх. № 96-00-11 

     06  декември  2017 год. 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 26

На 29 ноември 2017 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание 

чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Средец и взаимодействието му с общинската администрация в зала №1 на общинска 

администрация от 9.30 часа се проведе Двадесет и шесто заседание на Общински съвет 

на община Средец. 

На заседанието присъстваха: зам.-кмета на община Средец – Николина 

Дамбулова; адв. Ирина Камбурова-Тунтева; кметове и кметски наместници на 

населени места в общината; директори на дирекции и представители при общинска 

администрация; гости. 

На заседанието присъстваха всичките седемнадесет общински съветника: 

1. Динко Янев Цъцаров

2. Тодорка Славова Георгиева

3. Яна Иванова Биюкова

4. Николай Иванов Танчев

5. Гошо Иванов Атанасов

6. Мирослав Господинов Пенев

7. Мартин Тодоров Джермов

8. Антоанета Станкова Колеолова

9. Живко Минков Гърков

10. Валери Димитров Ангелов

11. Таня Ненова Тодорова

12. Петър Марков Джермов

13. Светла Иванова Джермова
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    14. Янко Калудов Германов 

    15. Румен Хърсев Чанков 

   16. Петьо Георгиев Колеолов 

   17. Ивелина Христова Димитрова  

 

За заседанието закъсняха Николай Танчев и Антоанета Колеолова. 

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа общински 

съветници, г-жо Дамбулова, дами и господа от общинската администрация, уважаеми 

гости, имаме необходимия кворум, откривам Двадесет и шестото редовно заседание 

на Общински съвет – Средец. Предстои да изберем секретар на заседанието. 

Предложението ми е за г-жа Яна Биюкова да бъде секретар на днешното заседание. 

Който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  

предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място. 

В залата влезе Николай Танчев. 

На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред 

предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: Докладна 

записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 

Освобождаване на управителя на „МЦ І” ЕООД гр. Средец по подадена от него молба; 

Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, 

относно: Докладна записка от Николай Стоянов Николов – ликвидатор на „БКС” 

EООД, гр.Средец за погасяване на задълженията на дружеството към ТД на НАП 

Бургас; Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Трансформиране на част от целевата субсидия по чл.51 от Закона за държавния 

бюджет 2017 г. в целеви трансфер  за финансиране на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища; Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на 

постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 

подпомагане”, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Динко Цъцаров:  Ще ви помоля само, преди да започнем да си изключите 

мобилните телефони за по-гладко протичане на днешната ни работа. Колеги, пред вас 

е проекта за дневен ред на днешната сесия, който беше разгледан на заседание на 

комисиите. Преди да гласуваме проекта за дневен ред, ще дам думата на г-жа Анета 

Колеолова, гл.-счетоводител на общината за разяснение по една от докладните, която 

беше изпратена по-рано през месеца, а в последствие беше изтеглена. Вчера я 

входираха наново. Заповядайте да разясните на съветниците. 

 Анета Колеолова: Добър ден уважаеми общински съветници, г-н председател, 

внасянето на докладната, последната която ви е предоставена е продиктувана от 

възможността на който ни дава чл.89 от ЗДБ 2017г., където е регламентирано, че в 

рамките на бюджетната година е възможно да се трансформират част от обектите до 

50% от целевата субсидия за капиталови разходи от основен ремонт в текущ ремонт. 

Самите мотиви за трансформирането са изложени в самата докладна, става въпрос за 

обектите четвъртокласна пътна мрежа, онези два, пътищата не успяхме да ги 

изпълним 2017г. с молба да бъдат трансформирани като текущи ремонти за 

изпълнение през следващата 2018г. А срокът е 30.11.17г., което наложи и спешността 

за вкарването на тази докладна. Вкарахме я отново след разговори с експерти от 
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Министерството на финансите, от които получихме уверението, че ще изчакат 

заседанието на общинския съвет, за да могат да трансформира, ако се приеме разбира 

се, вие ще прецените. 

Динко Цъцаров: Колеги, след така направените уточнения, моето предложение е 

като допълнение към дневния ред да влезе и тази докладна. Има ли други 

предложения за изменение или допълнение на така предложения дневен ред. … Ако 

нямате, който е съгласен с предложението тази докладна да влезе в днешния дневен 

ред, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Динко Цъцаров: Гласуваме проекта за дневен ред с направените допълнения, 

който е съгласен с така предложения проект за дневен ред да стане дневен ред на 

днешното заседание, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

 Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Изменение и допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Средец; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект 

№2014TC1615CB005-2015-149 „ЗЕЛЕНО: растеж, отговорност, 

партньорство, екология, природа” по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-29-45/20.03.2017г., финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ-

ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с 

предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен 

имот № 000158, ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в 

местността „Минчева чешма” в землището на с. Зорница, Община 

Средец, Област Бургас, при граници: имоти №000157, №000159, №000110, 

№000160, №0000169, №000170, №000185, №000190, №000168, №000914, 

№000165, №000167, №000166, №000165, №000164, №000154, №000155, 

№000189, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 

134/16.10.2013 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот 

№ 000160, ЕКАТТЕ 31379, с площ 9,720 дка, находящо се в землището на  с. 

Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти 

№000110, №000161, №045017, №045005, №000172, №000174, №000185, 

№000170, №000169 и №000158, имотът актуван с Акт за общинска 

собственост  № 239/23.04.2014 год.”; 
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5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по 

реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за 

концесиите с предмет: - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот № 000140, ЕКАТТЕ 04176,  с площ 13,007 дка, 

находящ се в землището на с. Бистрец, Община Средец, Област Бургас, 

при граници: имоти № 031021, имотът актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 220/11.09.1998 год.”; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с 

предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен 

имот  № 000039, ЕКАТТЕ 65560, с площ 83,986 дка, находящ се в 

землището на с. Светлина, Община Средец,Област Бургас, при граници: 

имот № 013028, № 013027, №013026, №013025, №013024, № 000025, 

№009008, №009009, №000155, №175001, №175002, №000040, №000354, 

№174003, №000032, имотът актуван с Акт за публична общинска 

собственост №405/29.12.1998 год.”; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с 

предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен 

имот № 100008, ЕКАТТЕ 70322,  с площ 10,341 дка, находящ се в 

местността „До село” в землището на с. Суходол, Община Средец, 

Област Бургас, при граници: имоти №207002, №100009, №108014, 

№102003, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост 

№643/07.05.2001 год.”; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с 

предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен 

имот № 097010, ЕКАТТЕ 70322,  с площ 117,240 дка, находящ се в 

местността „До село” в землището на с. Суходол, Община Средец, 

Област Бургас, при граници: имоти №115010, №113019, №113016, 

№113018, №113015, №098002, №098001, №203002, №097013, №097009, 

№097013, №094006, имотът актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 223/17.09.1998 год.”; 

9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с 

предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен 

имот № 000376, ЕКАТТЕ 31379, с площ 11,949 дка, находящ се в 

местността „ Манда гьол” в землището на с. Зорница, Община Средец, 

Област Бургас, при граници: имоти  №000349, №000378, №000377, 

имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 
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247/16.03.1999 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо 

имот № 000378, ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището 

на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: 

имоти №000349, №000377, №000376 и №000014, имотът актуван с Акт за 

общинска собственост  № 238/16.04.2014 год.”; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с 

предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен 

имот № 000778, ЕКАТТЕ 29221, с площ 44,373 дка, находящ се в 

местността „Василева кория” в землището на с. Момина църква, 

Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №000737, №000779, 

№001161, №000799, имотът актуван с Акт за публична общинска 

собственост №218/11.09.1998 год.”; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с 

предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен 

имот № 086009, ЕКАТТЕ 70322, с площ 27,911 дка, находящ се в 

местността „Джендема” в землището на с. Суходол, Община Средец, 

Област Бургас, при граници: имоти  №086008, №075007, №077014, 

№086010, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 

224/18.09.1998 год.”; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от горски 

територии, собственост на Община Средец през 2018 година; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2017 

год.; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Промяна на предназначението на общински жилища в с. Факия; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 

общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Богданово; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Гранитец; 

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от 

Закона за собствеността; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за 

стопанската 2017/2018 година; 

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се в 

землището на с. Белила и с. Дебелт; 
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20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Доизграждане на войнишки паметник с имената на загиналите във 

воините за национално обединение от гр. Средец (бивше село Карабунар); 

21.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 

Средец, относно: Становище на Общински съвет – Средец за опрощаване на 

дължими държавни вземания; 

22.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 

Средец, относно: Освобождаване на управителя на „МЦ І” ЕООД гр. 

Средец по подадена от него молба; 

23.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 

Средец, относно: Докладна записка от Николай Стоянов Николов – 

ликвидатор на „БКС” EООД, гр.Средец за погасяване на задълженията на 

дружеството към ТД на НАП Бургас; 

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Трансформиране на част от целевата субсидия по чл.51 от Закона за 

държавния бюджет 2017 г. в целеви трансфер  за финансиране на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища; 

25.  Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната 

комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ; 

26.  Питания. 

 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 26 на Общински 

съвет – Средец./ 

 

 

 В залата влезе Антоанета Колеолова. 

Динко Цъцаров: Можем да започнем със същинската ни работа, ПЪРВА 

ТОЧКА от днешния дневен ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 

на община Средец относно: Изменение и допълнение в Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт ОС, дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 439 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

7. 
Приема изменения и допълнения в текстовете  на чл. 35, ал.3; чл. 50, ал.2, ал.3 

и ал.4 и § 6 от ПЗР на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с имоти и вещи общинска собственост както следва: 

                І. Чл.35, ал.3  от наредбата  да придобие следната редакция: 

                 1. Чл.35, ал.3  Приобретателите заплащат всички дължими местни 

данъци и такси по ЗМДТ, както и нотариална такса по ЗННД при сключване на 

договорите с които се извършва разпореждане и всички разноски направени от 

общината за определяне на пазарните оценки. 

ІІ. С цел премахване на противоречията в чл. 50 от Наредбата с 

нормативен акт от по-висока степен – Закона за общинската собственост е 

необходимо:  

1. Да отпадне ал.2 от чл.50 от Наредбата, с оглед на обстоятелствата, 

че съдържанието се препокрива с ал.1 от чл.50.  

2. Текста в чл. 50, ал.3 от Наредбата, който гласи: „Правото на 

надстрояване и пристрояване на съществуваща нежилищна сграда, построена в 

урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, когато не води до 

обособяването на самостоятелен имот, се учредява от кмета на общината на 

собственика на сградата по пазарни цени, определени от лицензиран оценител“, да 

придобие следната редакция:  

„Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху 

имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на Общински съвет, 

от кмета на общината, без търг или конкурс на собственика на сградата, както и 

на собственици на жилища в сгради – етажна собственост, или на техни 

сдружения, по пазарни цени, определени от лицензиран оценител.”. 

3. С оглед направените редакции ал.3 да стане ал.2, а ал.4 да стане ал.3.  

ІІІ. Допълва § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на НРПУРИВОС 

със следния текст: 

    „Прилагането на настоящата НРПУРИВОС се урежда с конкретно 

регламентирани функции, задължения, отговорности, срокове, начин на 

документиране и контролни  дейности   с  Вътрешни правила за управление на имоти 

и вещи собственост на общината, процедури и инструкции към СФУК, утвърдени от 

кмета на общината.”. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  17 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

8. 
  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

От залата излезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ВТОРА, аналогична – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Средец. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт ОС, дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 440 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Изменя първото изречение от чл.42 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Средец, като придобива следната редакция: „Чл.42. Във всички случаи на 

разпореждане с общински имоти и аренда се заплаща първоначална такса в размер 

на  50.00 лева.”.  

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

9. 
  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

В залата влезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: ТРЕТА ТОЧКА от дневния ред –Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Поемане на дълг от община 

Средец за финансиране на проект №2014TC1615CB005-2015-149 „ЗЕЛЕНО: 

растеж, отговорност, партньорство, екология, природа” по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-45/20.03.2017г., финансиран по 

Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 441 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 13 от Закона за общинския дълг,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект № 2014TC1615CB005-

2015-149 „ЗЕЛЕНО: растеж, отговорност, партньорство, екология, природа”, 

по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД-02-29-45/20.03.2017г., 

финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България – Турция, при следните основни параметри: 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

10. 
 Максимален размер на дълга - 307 417 лв. (Триста и седем хиляди 

четиристотин и седемнадесет лева)                                    

  Валута на дълга – лева  

  Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

  Условия за погасяване:  

           Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване. 

           Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-

45/20.03.2017г. – за Проект № 2014ТС1615СО005-2015-1-149 „Зелено: 

Растеж,отговорност, партньорство, екология, природа” по Програмата за 

трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 

„България – Турция 2014 – 2020” 

 Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 %. 

  Други такси, наказателни лихви,неустойки и разноски- съгласно 

ценовата политика на Фонд ”Флаг” и Управляващата банка. 

  Начин на обезпечение на кредита:  

         - Учредяване на залог върху постъпленията  по сметката на Община 

Средец, по която постъпват средствата по проект № 2014ТС 1615 СО005-2015-1-

149 „Зелено: Растеж, отговорност, партньорство,екология, природа”, по 

Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за 

предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020” по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-45/20.03.2017г. 

           - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Средец по чл.45, ал.1, т.1, 

букви „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетни взаимоотношения 

по чл.52, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог. 

            2. Община Средец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: № 2014TC1615CB005-

2015-149 „ЗЕЛЕНО: растеж, отговорност, партньорство, екология, природа”,по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-45/20.03.2017г., финансиран 

по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, 

при следните основни параметри:                                  

 Максимален размер на дълга - 255 605лв. (Двеста петдесет и пет хиляди 

шестстотин и пет лева ) 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга –дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

11. 
         Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

         Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни  

средства. 

         Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 %. 

 Други такси,наказателни лихви,неустойки и разноски - съгласно 

ценовата политика на Фонд”Флаг” и Управляващата банка. 

 Начин на обезпечение на кредита:       
           - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Средец по 

чл.45,ал.1,т.1,букви „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетни 

взаимоотношения по чл.52, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси,постъпващи по банкова сметка,вземанията за наличностите по 

която,настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Средец да подготви 

исканията за кредити, да ги подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договорите за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. и 

т.2. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  11 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 6 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев  въздържал се 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева въздържал се 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

12. 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от 

дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда 

на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с 

предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 

000158, ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в местността „Минчева 

чешма” в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: 

имоти №000157, №000159, №000110, №000160, №0000169, №000170, №000185, 

№000190, №000168, №000914, №000165, №000167, №000166, №000165, №000164, 

№000154, №000155, №000189, имотът актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 134/16.10.2013 год., ведно с водостопанско съоръжение, 

съставляващо имот № 000160, ЕКАТТЕ 31379, с площ 9,720 дка, находящо се в 

землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: 

имоти №000110, №000161, №045017, №045005, №000172, №000174, №000185, 

№000170, №000169 и №000158, имотът актуван с Акт за общинска собственост  

№ 239/23.04.2014 год.”. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 442 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, 

ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и чл.17 от 

Правилника за прилагане на Закона за концесиите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона 

за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при следните 

условия:                                               

 І. Предмет и обект на концесията - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот № 000158, ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ 

се в местността „Минчева чешма” в землището на с. Зорница, Община Средец, 

Област Бургас, при граници: имоти №№ 000157, 000159, 000110, 000160, 0000169, 

000170, 000185, 000190, 000168, 000914, 000165, 000167, 000166, 000165, 000164, 

000154, 000155, 000189, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост 

№ 134/16.10.2013 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 

000160, ЕКАТТЕ 31379, с площ 9,720 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, 

Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти 000110, 000161, 
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045017, 045005, 000172, 000174, 000185, 000170, 000169 и 000158, имотът актуван 

с Акт за общинска собственост  № 239/23.04.2014 год.”. 

            ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности. 

 ІІІ. Срок на концесията – 25 години 

 ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния 

договор.  

V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от 

фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да 

доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия 

баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна 

експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на 

концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от 

фактори: 

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към 

собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени; 

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за 

ползване на води от язовира; 

- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и 

безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай 

отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера,  

с оглед на задължението му да извършва всички  мероприятия по текущото 

поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези 

задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени 

средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение. 

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и 

задължения на страните по концесионния договор. 

1. Предмет на концесията 

Община Средец предоставя концесия за експлоатация на обект - язовир, 

намиращ се в землището на с. Зорница.  

2. Срок на концесията – 25 години. 

3. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита 

процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК). 

4. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – парична 

вноска в размер на 50 % от началното годишно концесионно възнаграждение. 

5. Основни права и задължения на концесионера: 

5.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които 

могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, 

както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

               ● Да спазва действащото в страната законодателство, касаещо 

опазването на културни ценности, както и препоръките и указанията на 

компетентните органи; 
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               ● Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на 

обекта и неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи 

признаци на културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати 

работа и незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са 

длъжни да предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки 

и да уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за 

недвижимо културно наследство към министерство на културата. 

               ● За осъществяване на някоя от изброените стопански дейности като: 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности чрез обекта на концесията, която подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ е необходимо издаване на разрешително по реда на 

същия. 

5.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 

строителство на концесионната територия. 

5.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на 

строителство и подобрения на концесионната територия. 

5.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по 

начина и в сроковете, договорени с концедента. 

5.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в 

инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на концедента. 

5.2.  Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, 

регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, 

които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 

действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

5.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

5.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни 

съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и 

функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 

гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

5.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия 

и срокове, договаряни между страните. 

5.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента. 

5.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по 

експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните 

съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - ДВ 

бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с действащото законодателство. 

5.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът 

трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 

ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор 
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за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138 в от Закона за водите, с друго 

лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. 

5.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 

съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия 

анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента. 

5.8.1. Средствата по т. 5.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в 

която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на 

по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите 

разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години. 

5.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 

 При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения по 

короната на стената незабавно да се възстановява нормалния профил, 

плътността и равнинността и;  

 Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

 Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил 

на сухия и мокрия откос на стената; 

 Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и 

безопасна експлоатация на язовира; 

 Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател; 

 Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния 

изпускател и преливника; 

 Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с 

параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от 

язовирната стена. 

5.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на 

водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ 

на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между 

страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, 

предвиден във Финансово-икономическия анализ. 

5.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 

органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, 

уточнена в договора. 

5.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, 

по ред текущо уточняван между страните. 

5.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 

комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в 

Екологичния анализ на концесионната документация. 

5.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 

среда, съгласно изискванията на действащото законодателство. 

5.15.  Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 
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5.16. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси 

по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 

5.17. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 

територии, зони и обекти и на обществения ред: 

5.17.1. При упражняване на правата по концесията, както и на 

съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва  изискванията, свързани с 

националната сигурност и отбраната на стараната, опазване на околната среда, 

човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред. 

5.17.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и 

отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 

територии, зони и обекти и за обществения ред. 

5.17.3. Концесионерът е длъжен: 

 5.17.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите 

(ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ); 

 5.17.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и 

със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по 

поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с 

язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

5.17.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания 

по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията 

към нея, дадени от компетентните органи. 

5.17.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от 

ЗЗБ. 

5.17.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 

5.17.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на 

страната и опазването на обществения ред. 

6. Основни права и задължения на концедента: 

6.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, 

описани в договора. 

6.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, 

описани в договора. 

6.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по 

договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация 

и документи. 

6.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията 

на концесионера. 

6.4.1. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или 

при прекратяване на договора по инициатива на концесионера:  

        - концесионерът дължи обезщетение включващо концесионното плащане 

за период от една година след датата на прекратяване на договора, актуализирано 

по начина, предвиден в т. 8.3; 
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        - стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, 

текуща поддръжка и ремонт на обекта и прележащите му съоръжения – определени 

в т. VII на разд. Г и актуализирани по начина, предвиден в т. 8.3 за периода от 

началото до датата на прекратяване на концесията. 

6.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, 

освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 

форсмажорни обстоятелства. 

6.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията 

на концесионера са съобразени с договорните условия. 

6.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 

            6.8.  Страните могат да прекратят договора при обстоятелства, водещи до 

нарушаване на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалното 

използване на язовира за стопанска дейност и безопасната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.  

7. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния 

договор. 

8. Концесионно плащане. 

8.1.  Размерът на концесионното плащане се определя от предложението на 

концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-

икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 1 560 лв., 

без ДДС. 

8.2. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината 

за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. 

8.3. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след 

края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста 

на цените е повече от 15 %)с индекса на цените и инфлацията на Националния 

статистически институт през изминалия период. 

8.4. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът 

дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 8.2. 

8.5. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от 

една година след срока, посочен в т. 8.2, концедентът може да прекрати 

едностранно договора. 

9. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: 

9.1.     За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  

концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от 

договореното при явяването на конкурса годишно концесионно плащане, която му се 

връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната 

документация. 

10.1. Всички спорове между страните се уреждат със споразумение между 

тях. Ако такова не може да бъде постигнато, споровете се разрешават в 

съответствие с действащото в Република България законодателство, пред 

съответния компетентен съд.  

10.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 
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 VІІ. Избор на вида на концесията. 

 Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-

адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга 

(вж. чл. 4 от ЗК). 

 VІІІ. Kритерии за подбор и документите, с които се удостоверява 

съответствието с тях. 

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците, 

допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия по следните 

критерии: 

 Икономическо и финансово състояние; 

 Технически възможности и/или професионална квалификация; 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и 

финансово състояние”: 

 Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 2016 

год., като за целта представят Отчет за приходите и разходите за 2016 

год. и Баланс към 31.12.2016 год. (не се отнася за физически лица). 

 Участници физически лица удостоверяват посочения критерий с 

декларация за имуществено състояние по образец. 

 

 За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически 

възможности и/или професионална квалификация”: 

 Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, 

наето по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за 

качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се 

представя списък на техническите лица, които ще отговарят за 

качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от 

трудов и/или граждански договор. 

 Описание на техническото оборудване и на възможностите за 

осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 

 Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се 

определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в 

процедурата, а останалите се отстраняват. 

 

 

 ІХ. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата. 

1. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея. 

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация 

на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Средец изискват 

участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта 

на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и 

задълженията по експлоатацията и ползването на язовирите, 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на Наредба за 
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условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г. (наричана по-

нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

2. Предложение за стойност на годишното концесионно плащане. 

 Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни 

технологични и организационни решения определя като най-съществен критерий за 

оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника 

в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно плащане. 

Предложенията за стойност на годишното концесионно плащане са в 

български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните 

анализи начална стойност в размер на 1 560 лв., без ДДС. Предложения, включващи 

по-ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на 

икономическите изисквания на Общината. 

3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, 

площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и 

спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция 

по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. 

Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от 

началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се 

приемат като елемент на настоящето предложение, тъй като не променят 

първоначалните параметри на обекта – предмет на концесията и освен това са 

отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност 

на концесионера. 

 4. Методика за оценка на предложенията. 

 Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, 

оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с относителна 

тежест посочена по-нататък: 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно 

плащане (Пк) – с относителна тежест 80 %. 

 

                                                                 Кi  

                                                      Пк = ----- . 80 

                                                              Кmax 

 

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното 

плащане; 

 Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане. 

 Стойността на Пк може да бъде ≤ 80.  
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2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с 

относителна тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от участника 

инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното 

предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва 

разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, 

както и по години. 

                                                                   Сi 

                                                      Пи = --------- . 20 

                                                                 Cmax 

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник; 

       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение. 

   Пи може да бъде от 0  20. 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не 

е прието от комисията) получава оценка Пи = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи 

съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от 

показателите, мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на 

отделните критерии. 

 

                                                      Пок = Пк +  Пи 

 

 Стойността на Пок може да бъде ≤ 100.  

 Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 

 

Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в предварително 

съставена таблица лист, броя точки по всеки показател и класирането в резултат 

на общия брой точки при сбора на всички показатели. В случай, че при изчисляването 

на точките се получи резултат, който е число с много цифри след десетичната 

запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната запетая.  

Председателят на комисията, въз основа на попълнената от всеки член на 

комисията таблица за индивидуална оценка, попълва таблицата за крайна обща 

оценка. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от 

средноаритметичния брой на точките, т.е. сумата от общите оценки на всеки член 

на комисията за всяка оферта, разделена на броя на членовете на комисията. 

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много 

точки. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-висока 

цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Оферта, която не отговаря на критериите и изискванията за тяхното 

удовлетворяване, не се оценява. 
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            Х. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно плащане, 

което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път, по с-ка 

…………………….. или в касата на Община Средец. 

            ХI. Общински съвет Средец възлага на кмета на Община Средец да 

организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – 

имот № 000158, в землището на с. Зорница, съгласно изискванията на ЗОС, Закона за 

концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в 

Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане 

на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на 

кмета на Община Средец, за сведение и изпълнение. 

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата 

законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, по 

реда на Глава единадесета от Закона за концесиите.” 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  17 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

 От залата излезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван 

Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по 

предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника 
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за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и поддържане 

на язовир, съставляващ поземлен имот № 000140, ЕКАТТЕ 04176,  с площ 13,007 

дка, находящ се в землището на с. Бистрец, Община Средец, Област Бургас, при 

граници: имоти № 031021, имотът актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 220/11.09.1998 год.”. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 443 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, 

ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и чл.17 от 

Правилника за прилагане на Закона за концесиите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона 

за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при следните 

условия:                                               

            І. Предмет и обект на концесията - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот № 000140, с площ 13,007 дка, находящ се в землището 

на с. Бистрец, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти № 031021, 

имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 220/11.09.1998 год.”. 

           ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности. 

 ІІІ. Срок на концесията – 25 години 

 ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния 

договор.  

V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от 

фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да 

доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия 

баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна 

експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на 

концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от 

фактори: 

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към 

собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени; 

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за 

ползване на води от язовира; 
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- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и 

безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай 

отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера,  

с оглед на задължението му да извършва всички  мероприятия по текущото 

поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези 

задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени 

средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение. 

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и 

задължения на страните по концесионния договор. 

1. Предмет на концесията 

Община Средец предоставя концесия за експлоатация на обект - язовир, 

намиращ се в землището на с. Бистрец.  

2. Срок на концесията – 25 години. 

3. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита 

процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК). 

4. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – парична 

вноска в размер на 50 % от началното годишно концесионно възнаграждение. 

5. Основни права и задължения на концесионера: 

5.1.  Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които 

могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, 

както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

              ● Да спазва действащото в страната законодателство, касаещо опазването 

на културни ценности, както и препоръките и указанията на компетентните 

органи; 

              ● Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта и 

неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци на 

културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и 

незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да 

предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да 

уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за 

недвижимо културно наследство към министерство на културата. 

              ● За осъществяване на някоя от изброените стопански дейности като: 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности чрез обекта на концесията, която подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ е необходимо издаване на разрешително по реда на 

същия. 

5.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 

строителство на концесионната територия. 

5.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на 

строителство и подобрения на концесионната територия. 

5.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното 

предложение, по начина и в сроковете, договорени с концедента. 
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5.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в 

инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на концедента. 

5.2.  Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, 

регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, 

които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 

действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

5.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

5.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни 

съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и 

функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 

гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

5.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия 

и срокове, договаряни между страните. 

5.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента. 

5.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по 

експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните 

съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - ДВ 

бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с действащото законодателство. 

5.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът 

трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 

ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор 

за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138 в от Закона за водите, с друго 

лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. 

5.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 

съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия 

анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента. 

5.8.1. Средствата по т. 5.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в 

която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на 

по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите 

разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години. 

5.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 

 При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения по 

короната на стената незабавно да се възстановява нормалния профил, 

плътността и равнинността и;  

 Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

 Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил 

на сухия и мокрия откос на стената; 
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 Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и 

безопасна експлоатация на язовира; 

 Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател; 

 Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния 

изпускател и преливника; 

 Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с 

параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от 

язовирната стена. 

5.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на 

водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ 

на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между 

страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, 

предвиден във Финансово-икономическия анализ. 

5.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 

органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, 

уточнена в договора. 

5.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, 

по ред текущо уточняван между страните. 

5.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 

комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в 

Екологичния анализ на концесионната документация. 

5.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 

среда, съгласно изискванията на действащото законодателство. 

5.15.  Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 

5.16. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по 

ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 

5.17. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 

територии, зони и обекти и на обществения ред: 

5.17.1. При упражняване на правата по концесията, както и на 

съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва  изискванията, свързани с 

националната сигурност и отбраната на стараната, опазване на околната среда, 

човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред. 

5.17.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и 

отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 

територии, зони и обекти и за обществения ред. 

5.17.3. Концесионерът е длъжен: 

 5.17.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите 

(ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ); 

 5.17.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и 

със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по 
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поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани 

с язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

5.17.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания 

по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията 

към нея, дадени от компетентните органи. 

5.17.4.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от 

ЗЗБ. 

5.17.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 

5.17.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на 

страната и опазването на обществения ред. 

6. Основни права и задължения на концедента: 

6.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, 

описани в договора. 

6.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, 

описани в договора. 

6.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по 

договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация 

и документи. 

6.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията 

на концесионера. 

6.4.1. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или 

при прекратяване на договора по инициатива на концесионера:  

        - концесионерът дължи обезщетение включващо концесионното плащане 

за период от една година след датата на прекратяване на договора, актуализирано 

по начина, предвиден в т. 8.3; 

        - стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща 

поддръжка и ремонт на обекта и прележащите му съоръжения – определени в т. VII 

на разд. Г и актуализирани по начина, предвиден в т. 8.3 за периода от началото до 

датата на прекратяване на концесията. 

6.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, 

освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 

форсмажорни обстоятелства. 

6.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията 

на концесионера са съобразени с договорните условия. 

6.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 

            6.8.  Страните могат да прекратят договора при обстоятелства, водещи до 

нарушаване на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалното 

използване на язовира за стопанска дейност и безопасната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.  

7. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния 

договор. 

8. Концесионно плащане. 
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8.1.  Размерът на концесионното плащане се определя от предложението 

на концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-

икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 480 лв., 

без ДДС. 

8.2. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината 

за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. 

8.3. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след 

края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста 

на цените е повече от 15 %)с индекса на цените и инфлацията на Националния 

статистически институт през изминалия период. 

8.4. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът 

дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 8.2. 

8.5. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от 

една година след срока, посочен в т. 8.2, концедентът може да прекрати 

едностранно договора. 

9. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: 

9.1.  За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  

концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от 

договореното при явяването на конкурса годишно концесионно плащане, която му се 

връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната 

документация. 

10.1. Всички спорове между страните се уреждат със споразумение между 

тях. Ако такова не може да бъде постигнато, споровете се разрешават в 

съответствие с действащото в Република България законодателство, пред 

съответния компетентен съд.  

10.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

 

 VІІ. Избор на вида на концесията. 

 Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-

адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга 

(вж. чл. 4 от ЗК). 

 

 VІІІ. Kритерии за подбор и документите, с които се удостоверява 

съответствието с тях. 

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците, 

допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия по следните 

критерии: 

 Икономическо и финансово състояние; 

 Технически възможности и/или професионална квалификация; 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и 

финансово състояние”: 
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 Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 

2016 год., като за целта представят Отчет за приходите и разходите за 

2016 год. и Баланс към 31.12.2016 год. (не се отнася за физически лица). 

 Участници физически лица удостоверяват посочения критерий с 

декларация за имуществено състояние по образец. 

 

 За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически 

възможности и/или професионална квалификация”: 

 Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, 

наето по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за 

качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се 

представя списък на техническите лица, които ще отговарят за 

качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от 

трудов и/или граждански договор. 

 Описание на техническото оборудване и на възможностите за 

осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 

 Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се 

определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в 

процедурата, а останалите се отстраняват. 

 

 ІХ. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата. 

1. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея. 

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация 

на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Средец изискват 

участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта 

на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и 

задълженията по експлоатацията и ползването на язовирите, 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г. (наричана по-

нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

 

2. Предложение за стойност на годишното концесионно плащане. 

 Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни 

технологични и организационни решения определя като най-съществен критерий за 

оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника 

в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно плащане. 

Предложенията за стойност на годишното концесионно плащане са в 

български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните 

анализи начална стойност в размер на 480 лв., без ДДС. Предложения, включващи по-
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ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на 

икономическите изисквания на Общината. 

 

3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, 

площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и 

спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция 

по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. 

Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от 

началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се 

приемат като елемент на настоящето предложение, тъй като не променят 

първоначалните параметри на обекта – предмет на концесията и освен това са 

отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност 

на концесионера. 

 

 4. Методика за оценка на предложенията. 

 Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, 

оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с относителна 

тежест посочена по-нататък: 

 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно 

плащане (Пк) – с относителна тежест 80 %. 

 

                                                                 Кi  

                                                      Пк = ----- . 80 

                                                              Кmax 

 

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното 

плащане; 

 Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане. 

 Стойността на Пк може да бъде ≤ 80.  

 

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с 

относителна тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от участника 

инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното 

предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва 

разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, 

както и по години. 

                                                                   Сi 

                                                      Пи = --------- . 20 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

30. 
                                                                 Cmax 

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник; 

       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение. 

   Пи може да бъде от 0  20. 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не 

е прието от комисията) получава оценка Пи = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи 

съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от 

показателите, мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на 

отделните критерии. 

 

                                                      Пок = Пк +  Пи 

 

 Стойността на Пок може да бъде ≤ 100.  

 Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 

 

Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в предварително 

съставена таблица лист, броя точки по всеки показател и класирането в резултат 

на общия брой точки при сбора на всички показатели. В случай, че при изчисляването 

на точките се получи резултат, който е число с много цифри след десетичната 

запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната запетая.  

Председателят на комисията, въз основа на попълнената от всеки член на 

комисията таблица за индивидуална оценка, попълва таблицата за крайна обща 

оценка. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от 

средноаритметичния брой на точките, т.е. сумата от общите оценки на всеки член 

на комисията за всяка оферта, разделена на броя на членовете на комисията. 

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много 

точки. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-висока 

цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Оферта, която не отговаря на критериите и изискванията за тяхното 

удовлетворяване, не се оценява. 

 

            Х. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно плащане, 

което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път, по с-ка 

…………………….. или в касата на Община Средец. 

 

            ХI. Общински съвет Средец възлага на кмета на Община Средец да 

организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – 

имот № 000140, в землището на с. Бистрец, съгласно изискванията на ЗОС, Закона 
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за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в 

Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане 

на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на 

кмета на Община Средец, за сведение и изпълнение. 

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата 

законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, по 

реда на Глава единадесета от Закона за концесиите.” 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 

3.   Гошо Иванов Атанасов  въздържал се 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

Динко Цъцаров: ШЕСТА ТОЧКА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по предоставяне на 

концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на 

Закона за концесиите с предмет: - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот  № 000039, ЕКАТТЕ 65560, с площ 83,986 дка, 

находящ се в землището на с. Светлина, Община Средец,Област Бургас, при 

граници: имот № 013028, № 013027, №013026, №013025, №013024, № 000025, 

№009008, №009009, №000155, №175001, №175002, №000040, №000354, №174003, 

№000032, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост 

№405/29.12.1998 год.”. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
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Гошо Атанасов: Един въпрос. Даже едно предложение. Тези цени след като 

са определени като концесия, това значи ли че не могат да бъдат завишавани. 

Разглеждани ли са тези цени като цяло, тъй като идва от първия язовир който е в 

Зорница, видяхте ли ги, че идват по два лева на декар на месец. Смешна цена. 

Маргарита Стойчева: В концесионните анализи е определена тази цена. 

Гошо Атанасов: Не е ли редно да бъдат малко завишени, това ми беше мисълта.  

Маргарита Стойчева: Ние сме възложили концесионни анализи да се направят 

и там е определен един приход, тази сума на концесионните анализи е разделена едно 

към две за концесионера и за възложителя, кандидатите могат да завишат цената. На 

търга също ще се вдигне. Ако общинският съвет реши. 

Гошо Атанасов: Въпросът е общината дали нямаше право или не искаше да 

завиши тези цени. Общинския съвет решава предложението и вие предложихте най-

ниската цена, която са ви дали. Това не е правилно според мен. ОбС взема решение, 

което му предлагат, в този случай вие ни предлагате да вземем решение за два лева на 

декар на месец, което моето предложение ще го направя малко по-късно в етапа. 

Някак си е некоректно да ни предлагате най-ниската цена от някакво предложение. 

Маргарита Стойчева: Първите девет концесии, които са минали през ОбС са 

били също на цени на база на концесионните анализи. 

Гошо Атанасов: Това не значи, че трябва да продължат така. Би трябвало 

предложението на концесията минималното, оттам да има едно минимално 

завишаване на общината и тогава да се предложи ние да решим евентуално *****.  

Маргарита Стойчева: Не знам такова да ни е задължението ние да завишаваме 

цената. 

Гошо Атанасов: Не за задължение, то е искане просто на общината да спечели 

някаква сума. 

Маргарита Стойчева: Не сме ги завишили може би от гледна точка и на това, 

че всъщност те поемат едни задължения през цялото време за срока на концесията да 

поддържат тези язовири в състояние, което да не създава опасност, да извършват и 

строително-монтажни работи, ако се наложи и ремонти, така че от тази гледна точка 

не сме ги завишили. 

 Други въпроси не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 444 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, 

ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и чл.17 от 

Правилника за прилагане на Закона за концесиите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при 

следните условия:                                               

           І. Предмет и обект на концесията - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот № 000039, с площ 83,986 дка, находящ се в 

местността „Першава” в землището на с. Светлина, Община Средец, Област 

Бургас, при граници: имоти №№ 013028, 013027, 013026, 013025, 013024, 000025, 

009008, 009009, 000155, 175001, 175002, 000040, 000354, 174003, 000032,  имотът 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 405/29.12.1999 год.”                                             

  

ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности. 

 ІІІ. Срок на концесията – 25 години 

 ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния 

договор.  

V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от 

фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да 

доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия 

баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна 

експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на 

концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от 

фактори: 

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към 

собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени; 

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за 

ползване на води от язовира; 

- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и 

безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай 

отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера,  

с оглед на задължението му да извършва всички  мероприятия по текущото 

поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези 

задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени 

средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение. 

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и 

задължения на страните по концесионния договор. 

1. Предмет на концесията 

Община Средец предоставя концесия за експлоатация на обект - язовир, 

намиращ се в землището на с. Светлина.  

2. Срок на концесията – 25 години. 

3. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита 

процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК). 

4. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – парична 

вноска в размер на 50 % от началното годишно концесионно възнаграждение. 
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5. Основни права и задължения на концесионера: 

5.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които 

могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, 

както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

               ● Да спазва действащото в страната законодателство, касаещо 

опазването на културни ценности, както и препоръките и указанията на 

компетентните органи; 

               ● Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта и 

неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци на 

културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и 

незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да 

предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да 

уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за 

недвижимо културно наследство към министерство на културата. 

               ● За осъществяване на някоя от изброените стопански дейности като: 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности чрез обекта на концесията, която подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ е необходимо издаване на разрешително по реда на 

същия. 

5.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 

строителство на концесионната територия. 

5.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на 

строителство и подобрения на концесионната територия. 

5.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по 

начина и в сроковете, договорени с концедента. 

5.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в 

инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на концедента. 

5.2.  Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, 

регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, 

които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 

действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

5.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

5.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни 

съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и 

функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 

гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

5.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия 

и срокове, договаряни между страните. 

5.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента. 

5.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по 

експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните 
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съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване 

на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - ДВ 

бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с действащото законодателство. 

5.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът 

трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 

ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор 

за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138 в от Закона за водите, с друго 

лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. 

5.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 

съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия 

анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента. 

5.8.1. Средствата по т. 5.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в 

която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на 

по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите 

разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години. 

5.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 

 При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения по 

короната на стената незабавно да се възстановява нормалния профил, 

плътността и равнинността и;  

 Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

 Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил 

на сухия и мокрия откос на стената; 

 Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и 

безопасна експлоатация на язовира; 

 Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател; 

 Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния 

изпускател и преливника; 

 Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с 

параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от 

язовирната стена. 

5.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на 

водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ 

на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между 

страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, 

предвиден във Финансово-икономическия анализ. 

5.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 

органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, 

уточнена в договора. 

5.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, 

по ред текущо уточняван между страните. 
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5.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 

комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в 

Екологичния анализ на концесионната документация. 

5.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 

среда, съгласно изискванията на действащото законодателство. 

5.15.  Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 

5.16. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по 

ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 

5.17. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 

територии, зони и обекти и на обществения ред: 

5.17.1. При упражняване на правата по концесията, както и на 

съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва  изискванията, свързани с 

националната сигурност и отбраната на стараната, опазване на околната среда, 

човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред. 

5.17.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и 

отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 

територии, зони и обекти и за обществения ред. 

5.17.3. Концесионерът е длъжен: 

 5.17.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите 

(ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ); 

 5.17.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и 

със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по 

поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с 

язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

5.17.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания 

по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията 

към нея, дадени от компетентните органи. 

5.17.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от 

ЗЗБ. 

5.17.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 

5.17.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на 

страната и опазването на обществения ред. 

6. Основни права и задължения на концедента: 

6.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, 

описани в договора. 

6.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, 

описани в договора. 

6.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по 

договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация 

и документи. 
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6.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на 

задълженията на концесионера. 

6.4.1. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или 

при прекратяване на договора по инициатива на концесионера:  

        - концесионерът дължи обезщетение включващо концесионното плащане 

за период от една година след датата на прекратяване на договора, актуализирано 

по начина, предвиден в т. 8.3; 

        - стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща 

поддръжка и ремонт на обекта и прележащите му съоръжения – определени в т. VII 

на разд. Г и актуализирани по начина, предвиден в т. 8.3 за периода от началото до 

датата на прекратяване на концесията. 

6.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, 

освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 

форсмажорни обстоятелства. 

6.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията 

на концесионера са съобразени с договорните условия. 

6.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 

            6.8.  Страните могат да прекратят договора при обстоятелства, водещи до 

нарушаване на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалното 

използване на язовира за стопанска дейност и безопасната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.  

7. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния 

договор. 

8. Концесионно плащане. 

8.1.  Размерът на концесионното плащане се определя от предложението на 

концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-

икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 2 340 лв., 

без ДДС. 

8.2. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината 

за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. 

8.3. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след 

края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста 

на цените е повече от 15 %)с индекса на цените и инфлацията на Националния 

статистически институт през изминалия период. 

8.4. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът 

дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 8.2. 

8.5. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от 

една година след срока, посочен в т. 8.2, концедентът може да прекрати 

едностранно договора. 

9. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: 

9.1.  За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  

концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от 

договореното при явяването на конкурса годишно концесионно плащане, която му се 
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връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в 

конкурсната документация. 

10.1. Всички спорове между страните се уреждат със споразумение между 

тях. Ако такова не може да бъде постигнато, споровете се разрешават в 

съответствие с действащото в Република България законодателство, пред 

съответния компетентен съд.  

10.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

 VІІ. Избор на вида на концесията. 

 Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-

адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга 

(вж. чл. 4 от ЗК). 

 VІІІ. Kритерии за подбор и документите, с които се удостоверява 

съответствието с тях. 

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците, 

допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия по следните 

критерии: 

 Икономическо и финансово състояние; 

 Технически възможности и/или професионална квалификация; 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и 

финансово състояние”: 

 Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 2016 

год., като за целта представят Отчет за приходите и разходите за 2016 

год. и Баланс към 31.12.2016 год. (не се отнася за физически лица). 

 Участници физически лица удостоверяват посочения критерий с 

декларация за имуществено състояние по образец. 

 

 За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически 

възможности и/или професионална квалификация”: 

 Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, 

наето по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за 

качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се 

представя списък на техническите лица, които ще отговарят за 

качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от 

трудов и/или граждански договор. 

 Описание на техническото оборудване и на възможностите за 

осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 

 Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се 

определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в 

процедурата, а останалите се отстраняват. 

 

 ІХ. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата. 
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1. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея. 

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация 

на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Средец изискват 

участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта 

на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и 

задълженията по експлоатацията и ползването на язовирите, 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г. (наричана по-

нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

2. Предложение за стойност на годишното концесионно плащане. 

 Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни 

технологични и организационни решения определя като най-съществен критерий за 

оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника 

в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно плащане. 

Предложенията за стойност на годишното концесионно плащане са в 

български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните 

анализи начална стойност в размер на 2 340 лв., без ДДС. Предложения, включващи 

по-ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на 

икономическите изисквания на Общината. 

 

3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, 

площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и 

спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция 

по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. 

Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от 

началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се 

приемат като елемент на настоящето предложение, тъй като не променят 

първоначалните параметри на обекта – предмет на концесията и освен това са 

отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност 

на концесионера. 

 

 4. Методика за оценка на предложенията. 

 Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, 

оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с относителна 

тежест посочена по-нататък: 
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1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно 

плащане (Пк) – с относителна тежест 80 %. 

 

                                                                 Кi  

                                                      Пк = ----- . 80 

                                                              Кmax 

 

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното 

плащане; 

 Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане. 

 Стойността на Пк може да бъде ≤ 80.  

 

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с 

относителна тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от участника 

инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното 

предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва 

разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, 

както и по години. 

                                                                   Сi 

                                                      Пи = --------- . 20 

                                                                 Cmax 

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник; 

       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение. 

   Пи може да бъде от 0  20. 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не 

е прието от комисията) получава оценка Пи = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи 

съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от 

показателите, мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на 

отделните критерии. 

 

                                                      Пок = Пк +  Пи 

 

 Стойността на Пок може да бъде ≤ 100.  

 Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 

 

Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в предварително 

съставена таблица лист, броя точки по всеки показател и класирането в резултат 

на общия брой точки при сбора на всички показатели. В случай, че при изчисляването 

на точките се получи резултат, който е число с много цифри след десетичната 

запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната запетая.  
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Председателят на комисията, въз основа на попълнената от всеки член на 

комисията таблица за индивидуална оценка, попълва таблицата за крайна обща 

оценка. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от 

средноаритметичния брой на точките, т.е. сумата от общите оценки на всеки член 

на комисията за всяка оферта, разделена на броя на членовете на комисията. 

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много 

точки. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-висока 

цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Оферта, която не отговаря на критериите и изискванията за тяхното 

удовлетворяване, не се оценява. 

 

            Х. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно плащане, 

което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път, по с-ка 

…………………….. или в касата на Община Средец. 

 

            ХI. Общински съвет Средец възлага на кмета на Община Средец да 

организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – 

имот № 000039, в землището на с. Светлина, съгласно изискванията на ЗОС, Закона 

за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в 

Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане 

на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на 

кмета на Община Средец, за сведение и изпълнение. 

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата 

законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, по 

реда на Глава единадесета от Закона за концесиите.” 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  15 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 

3.   Гошо Иванов Атанасов  въздържал се 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 
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  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

 От залата излезе Гошо Атанасов. 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата СЕДМА ТОЧКА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на 

процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите 

и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и 

поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 100008, ЕКАТТЕ 70322,  с 

площ 10,341 дка, находящ се в местността „До село” в землището на с. Суходол, 

Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №207002, №100009, №108014, 

№102003, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост 

№643/07.05.2001 год.”. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържал се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 445 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, 

ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и чл.17 от 

Правилника за прилагане на Закона за концесиите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона 

за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при следните 

условия:                                               

           І. Предмет и обект на концесията - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот № 100008, с площ 10,341 дка, находящ се в 

местността „До село” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област 

Бургас, при граници: имоти №№ 207002, 100009, 108014, 102003, имотът актуван с 

Акт за публична общинска собственост № 643/07.05.2001 год.”.                                                                       
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ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности. 

ІІІ. Срок на концесията – 25 години 

ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния 

договор.  

V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от 

фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да 

доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия 

баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна 

експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на 

концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от 

фактори: 

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към 

собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени; 

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за 

ползване на води от язовира; 

- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и 

безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай 

отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера,  

с оглед на задължението му да извършва всички  мероприятия по текущото 

поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези 

задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени 

средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение. 

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и 

задължения на страните по концесионния договор. 

1. Предмет на концесията

Община Средец предоставя концесия за експлоатация на обект - язовир, 

намиращ се в землището на с. Суходол.  

2. Срок на концесията – 25 години.

3. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита

процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК). 

4. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – парична

вноска в размер на 50 % от началното годишно концесионно възнаграждение. 

5. Основни права и задължения на концесионера:

5.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които 

могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, 

както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

● Да спазва действащото в страната законодателство, касаещо

опазването на културни ценности, както и препоръките и указанията на 

компетентните органи; 

● Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта

и неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци 
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на културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и 

незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да 

предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да 

уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за 

недвижимо културно наследство към министерство на културата. 

               ● За осъществяване на някоя от изброените стопански дейности като: 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности чрез обекта на концесията, която подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ е необходимо издаване на разрешително по реда на 

същия. 

5.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 

строителство на концесионната територия. 

5.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на 

строителство и подобрения на концесионната територия. 

5.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по 

начина и в сроковете, договорени с концедента. 

5.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в 

инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на концедента. 

5.2.  Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, 

регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, 

които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 

действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

5.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

5.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни 

съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и 

функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 

гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

5.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия 

и срокове, договаряни между страните. 

5.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента. 

5.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по 

експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните 

съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - ДВ 

бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с действащото законодателство. 

5.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът 

трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 

ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор 

за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138 в от Закона за водите, с друго 

лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. 
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5.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 

съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия 

анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента. 

5.8.1. Средствата по т. 5.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в 

която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на 

по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите 

разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години. 

5.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 

 При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения по 

короната на стената незабавно да се възстановява нормалния профил, 

плътността и равнинността и;  

 Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

 Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил 

на сухия и мокрия откос на стената; 

 Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и 

безопасна експлоатация на язовира; 

 Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател; 

 Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния 

изпускател и преливника; 

 Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с 

параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от 

язовирната стена. 

5.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на 

водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ 

на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между 

страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, 

предвиден във Финансово-икономическия анализ. 

5.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 

органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, 

уточнена в договора. 

5.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, 

по ред текущо уточняван между страните. 

5.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 

комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в 

Екологичния анализ на концесионната документация. 

5.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 

среда, съгласно изискванията на действащото законодателство. 

5.15.  Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 

5.16. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по 

ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 
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5.17. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 

територии, зони и обекти и на обществения ред: 

5.17.1. При упражняване на правата по концесията, както и на 

съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва  изискванията, свързани с 

националната сигурност и отбраната на стараната, опазване на околната среда, 

човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред. 

5.17.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и 

отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 

територии, зони и обекти и за обществения ред. 

5.17.3. Концесионерът е длъжен: 

 5.17.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите 

(ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ); 

 5.17.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и 

със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по 

поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с 

язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

5.17.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания 

по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията 

към нея, дадени от компетентните органи. 

5.17.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от 

ЗЗБ. 

5.17.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 

5.17.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на 

страната и опазването на обществения ред. 

6. Основни права и задължения на концедента: 

6.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, 

описани в договора. 

6.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, 

описани в договора. 

6.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по 

договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация 

и документи. 

6.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията 

на концесионера. 

6.4.1. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или 

при прекратяване на договора по инициатива на концесионера:  

        - концесионерът дължи обезщетение включващо концесионното плащане 

за период от една година след датата на прекратяване на договора, актуализирано 

по начина, предвиден в т. 8.3; 

        - стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща 

поддръжка и ремонт на обекта и прележащите му съоръжения – определени в т. VII 
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на разд. Г и актуализирани по начина, предвиден в т. 8.3 за периода от началото 

до датата на прекратяване на концесията. 

6.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, 

освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 

форсмажорни обстоятелства. 

6.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията 

на концесионера са съобразени с договорните условия. 

6.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 

            6.8.  Страните могат да прекратят договора при обстоятелства, водещи до 

нарушаване на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалното 

използване на язовира за стопанска дейност и безопасната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.  

7. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния 

договор. 

8. Концесионно плащане. 

8.1.  Размерът на концесионното плащане се определя от предложението на 

концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-

икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 360 лв., 

без ДДС. 

8.2. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината 

за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. 

8.3. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след 

края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста 

на цените е повече от 15 %)с индекса на цените и инфлацията на Националния 

статистически институт през изминалия период. 

8.4. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът 

дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 8.2. 

8.5. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от 

една година след срока, посочен в т. 8.2, концедентът може да прекрати 

едностранно договора. 

9. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: 

9.1.  За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  

концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от 

договореното при явяването на конкурса годишно концесионно плащане, която му се 

връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната 

документация. 

10.1. Всички спорове между страните се уреждат със споразумение между 

тях. Ако такова не може да бъде постигнато, споровете се разрешават в 

съответствие с действащото в Република България законодателство, пред 

съответния компетентен съд.  

10.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

 

 VІІ. Избор на вида на концесията. 
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 Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-

адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга 

(вж. чл. 4 от ЗК). 

 

 VІІІ. Kритерии за подбор и документите, с които се удостоверява 

съответствието с тях. 

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците, 

допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия по следните 

критерии: 

 Икономическо и финансово състояние; 

 Технически възможности и/или професионална квалификация; 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и 

финансово състояние”: 

 Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 2016 

год., като за целта представят Отчет за приходите и разходите за 2016 

год. и Баланс към 31.12.2016 год. (не се отнася за физически лица). 

 Участници физически лица удостоверяват посочения критерий с 

декларация за имуществено състояние по образец. 

 

 За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически 

възможности и/или професионална квалификация”: 

 Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, 

наето по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за 

качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се 

представя списък на техническите лица, които ще отговарят за 

качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от 

трудов и/или граждански договор. 

 Описание на техническото оборудване и на възможностите за 

осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 

 Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се 

определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в 

процедурата, а останалите се отстраняват. 

 

 ІХ. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата. 

 

1. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея. 

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация 

на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Средец изискват 

участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта 

на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и 

задълженията по експлоатацията и ползването на язовирите, 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на Наредба за 
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условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г. (наричана по-

нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

 

2. Предложение за стойност на годишното концесионно плащане. 

 Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни 

технологични и организационни решения определя като най-съществен критерий за 

оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника 

в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно плащане. 

Предложенията за стойност на годишното концесионно плащане са в 

български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните 

анализи начална стойност в размер на 360 лв., без ДДС. Предложения, включващи по-

ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на 

икономическите изисквания на Общината. 

 

3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, 

площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и 

спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция 

по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. 

Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от 

началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се 

приемат като елемент на настоящето предложение, тъй като не променят 

първоначалните параметри на обекта – предмет на концесията и освен това са 

отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност 

на концесионера. 

 

 4. Методика за оценка на предложенията. 

 

 Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, 

оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с относителна 

тежест посочена по-нататък: 

 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно 

плащане (Пк) – с относителна тежест 80 %. 

 

                                                                 Кi  

                                                      Пк = ----- . 80 

                                                              Кmax 
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където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното 

плащане; 

 Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане. 

 Стойността на Пк може да бъде ≤ 80.  

 

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с 

относителна тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от участника 

инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното 

предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва 

разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, 

както и по години. 

 

                                                                   Сi 

                                                      Пи = --------- . 20 

                                                                Cmax 

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник; 

       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение. 

   Пи може да бъде от 0  20. 

 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не 

е прието от комисията) получава оценка Пи = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи 

съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от 

показателите, мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на 

отделните критерии. 

 

                                                      Пок = Пк +  Пи 

 

 Стойността на Пок може да бъде ≤ 100.  

 Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 

 

Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в предварително 

съставена таблица лист, броя точки по всеки показател и класирането в резултат 

на общия брой точки при сбора на всички показатели. В случай, че при изчисляването 

на точките се получи резултат, който е число с много цифри след десетичната 

запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната запетая.  

Председателят на комисията, въз основа на попълнената от всеки член на 

комисията таблица за индивидуална оценка, попълва таблицата за крайна обща 

оценка. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от 

средноаритметичния брой на точките, т.е. сумата от общите оценки на всеки член 

на комисията за всяка оферта, разделена на броя на членовете на комисията. 
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На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много 

точки. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-висока 

цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Оферта, която не отговаря на критериите и изискванията за тяхното 

удовлетворяване, не се оценява. 

 

            Х. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно плащане, 

което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път, по с-ка 

…………………….. или в касата на Община Средец. 

 

            ХI. Общински съвет Средец възлага на кмета на Община Средец да 

организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – 

имот № 100008, в землището на с. Суходол, съгласно изискванията на ЗОС, Закона за 

концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в 

Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане 

на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на 

кмета на Община Средец, за сведение и изпълнение. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 15 

Гласували: “за” –  15 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

52. 
 

В залата влязоха Валери Ангелов и Гошо Атанасов. 

Динко Цъцаров: ОСМА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по 

предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника 

за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и поддържане на 

язовир, съставляващ поземлен имот № 097010, ЕКАТТЕ 70322,  с площ 117,240 

дка, находящ се в местността „До село” в землището на с. Суходол, Община 

Средец, Област Бургас, при граници: имоти №115010, №113019, №113016, 

№113018, №113015, №098002, №098001, №203002, №097013, №097009, №097013, 

№094006, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 

223/17.09.1998 год.”. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 446 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, 

ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и чл.17 от 

Правилника за прилагане на Закона за концесиите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона 

за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при следните 

условия:                                               

          І. Предмет и обект на концесията - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот № 097010, с площ 117,240 дка, находящ се в 

местността „До село” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област 

Бургас, при граници: имоти №№ 115010, 113019, 113016, 113018, 113015, 098002, 

098001, 203002, 097013, 097009, 097013, 094006, имотът актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 223/17.09.1998 год.” 

            ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности. 

 ІІІ. Срок на концесията – 25 години 

 ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния 

договор.  

V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от 

фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да 

доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия 
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баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна 

експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на 

концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от 

фактори: 

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към 

собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени; 

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за 

ползване на води от язовира; 

- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и 

безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай 

отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера,  

с оглед на задължението му да извършва всички  мероприятия по текущото 

поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези 

задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени 

средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение. 

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и 

задължения на страните по концесионния договор. 

1. Предмет на концесията 

Община Средец предоставя концесия за експлоатация на обект - язовир, 

намиращ се в землището на с. Суходол.  

2. Срок на концесията – 25 години. 

3. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита 

процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК). 

4. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – парична 

вноска в размер на 50 % от началното годишно концесионно възнаграждение. 

5. Основни права и задължения на концесионера: 

5.1.  Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които 

могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, 

както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

              ● Да спазва действащото в страната законодателство, касаещо опазването 

на културни ценности, както и препоръките и указанията на компетентните 

органи; 

              ● Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта и 

неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци на 

културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и 

незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да 

предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да 

уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за 

недвижимо културно наследство към министерство на културата. 

             ● За осъществяване на някоя от изброените стопански дейности като: 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности чрез обекта на концесията, която подлежи на 
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разрешителен режим съгласно ЗВ е необходимо издаване на разрешително по реда 

на същия. 

5.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 

строителство на концесионната територия. 

5.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на 

строителство и подобрения на концесионната територия. 

5.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по 

начина и в сроковете, договорени с концедента. 

5.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в 

инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на концедента. 

5.2.  Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, 

регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, 

които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 

действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

5.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

5.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни 

съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и 

функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 

гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

5.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия 

и срокове, договаряни между страните. 

5.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента. 

5.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по 

експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните 

съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - ДВ 

бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с действащото законодателство. 

5.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът 

трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 

ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор 

за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138 в от Закона за водите, с друго 

лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. 

5.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 

съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия 

анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента. 

5.8.1. Средствата по т. 5.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в 

която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на 

по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите 

разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години. 

5.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

55. 
 При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения 

по короната на стената незабавно да се възстановява нормалния 

профил, плътността и равнинността и;  

 Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

 Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил 

на сухия и мокрия откос на стената; 

 Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и 

безопасна експлоатация на язовира; 

 Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател; 

 Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния 

изпускател и преливника; 

 Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с 

параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от 

язовирната стена. 

5.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на 

водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ 

на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между 

страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, 

предвиден във Финансово-икономическия анализ. 

5.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 

органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, 

уточнена в договора. 

5.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, 

по ред текущо уточняван между страните. 

5.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 

комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в 

Екологичния анализ на концесионната документация. 

5.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 

среда, съгласно изискванията на действащото законодателство. 

5.15.  Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 

5.16. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по 

ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 

5.17. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 

територии, зони и обекти и на обществения ред: 

5.17.1. При упражняване на правата по концесията, както и на 

съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва  изискванията, свързани с 

националната сигурност и отбраната на стараната, опазване на околната среда, 

човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред. 

5.17.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и 
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отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 

територии, зони и обекти и за обществения ред. 

5.17.3. Концесионерът е длъжен: 

 5.17.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите 

(ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ); 

 5.17.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и 

със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по 

поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с 

язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

5.17.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания 

по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията 

към нея, дадени от компетентните органи. 

5.17.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от 

ЗЗБ. 

5.17.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 

5.17.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на 

страната и опазването на обществения ред. 

6. Основни права и задължения на концедента: 

6.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, 

описани в договора. 

6.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, 

описани в договора. 

6.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по 

договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация 

и документи. 

6.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията 

на концесионера. 

6.4.1. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или 

при прекратяване на договора по инициатива на концесионера:  

        - концесионерът дължи обезщетение включващо концесионното плащане 

за период от една година след датата на прекратяване на договора, актуализирано 

по начина, предвиден в т. 8.3; 

        - стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща 

поддръжка и ремонт на обекта и прележащите му съоръжения – определени в т. VII 

на разд. Г и актуализирани по начина, предвиден в т. 8.3 за периода от началото до 

датата на прекратяване на концесията. 

6.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, 

освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 

форсмажорни обстоятелства. 

6.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията 

на концесионера са съобразени с договорните условия. 

6.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 
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            6.8.  Страните могат да прекратят договора при обстоятелства, водещи 

до нарушаване на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалното 

използване на язовира за стопанска дейност и безопасната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.  

7. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния 

договор. 

8. Концесионно плащане. 

8.1.  Размерът на концесионното плащане се определя от предложението на 

концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-

икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 3 000 лв., 

без ДДС. 

8.2. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината 

за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. 

8.3. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след 

края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста 

на цените е повече от 15 %)с индекса на цените и инфлацията на Националния 

статистически институт през изминалия период. 

8.4. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът 

дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 8.2. 

8.5. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от 

една година след срока, посочен в т. 8.2, концедентът може да прекрати 

едностранно договора. 

9. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: 

9.1.     За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  

концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от 

договореното при явяването на конкурса годишно концесионно плащане, която му се 

връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната 

документация. 

10.1. Всички спорове между страните се уреждат със споразумение между 

тях. Ако такова не може да бъде постигнато, споровете се разрешават в 

съответствие с действащото в Република България законодателство, пред 

съответния компетентен съд.  

10.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

 

 VІІ. Избор на вида на концесията. 

 Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-

адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга 

(вж. чл. 4 от ЗК). 

 

 VІІІ. Kритерии за подбор и документите, с които се удостоверява 

съответствието с тях. 
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Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на 

участниците, допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия по 

следните критерии: 

 Икономическо и финансово състояние; 

 Технически възможности и/или професионална квалификация; 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и 

финансово състояние”: 

 Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 2016 

год., като за целта представят Отчет за приходите и разходите за 2016 

год. и Баланс към 31.12.2016 год. (не се отнася за физически лица). 

 Участници физически лица удостоверяват посочения критерий с 

декларация за имуществено състояние по образец. 

 

 За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически 

възможности и/или професионална квалификация”: 

 Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, 

наето по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за 

качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се 

представя списък на техническите лица, които ще отговарят за 

качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от 

трудов и/или граждански договор. 

 Описание на техническото оборудване и на възможностите за 

осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 

 Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се 

определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в 

процедурата, а останалите се отстраняват. 

 

 ІХ. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата. 

1. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея. 

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация 

на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Средец изискват 

участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта 

на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и 

задълженията по експлоатацията и ползването на язовирите, 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г. (наричана по-

нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

 

2. Предложение за стойност на годишното концесионно плащане. 
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 Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни 

технологични и организационни решения определя като най-съществен критерий за 

оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника 

в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно плащане. 

Предложенията за стойност на годишното концесионно плащане са в 

български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните 

анализи начална стойност в размер на 3 000 лв., без ДДС. Предложения, включващи 

по-ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на 

икономическите изисквания на Общината. 

 

3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, 

площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и 

спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция 

по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. 

Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от 

началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се 

приемат като елемент на настоящето предложение, тъй като не променят 

първоначалните параметри на обекта – предмет на концесията и освен това са 

отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност 

на концесионера. 

 

            4. Методика за оценка на предложенията. 

 

 Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, 

оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с относителна 

тежест посочена по-нататък: 

 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно 

плащане (Пк) – с относителна тежест 80 %. 

 

                                                                 Кi  

                                                      Пк = ----- . 80 

                                                              Кmax 

 

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното 

плащане; 

 Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане. 

 Стойността на Пк може да бъде ≤ 80.  
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2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с 

относителна тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от 

участника инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на 

инвестиционното предложение е 5 години, считано от началото на 

концесията. Инвестиционното предложение е неразделна част от общото 

предложение на участника и включва разпределение на предложената 

инвестиция по отделни обекти и съоръжения, както и по години. 

 

                                                                    Сi 

                                                      Пи = --------- . 20 

                                                                 Cmax 

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник; 

       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение. 

   Пи може да бъде от 0  20. 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не 

е прието от комисията) получава оценка Пи = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи 

съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от 

показателите, мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на 

отделните критерии. 

 

                                                      Пок = Пк +  Пи 

 

 Стойността на Пок може да бъде ≤ 100.  

 Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 

 

Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в предварително 

съставена таблица лист, броя точки по всеки показател и класирането в резултат 

на общия брой точки при сбора на всички показатели. В случай, че при изчисляването 

на точките се получи резултат, който е число с много цифри след десетичната 

запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната запетая.  

Председателят на комисията, въз основа на попълнената от всеки член на 

комисията таблица за индивидуална оценка, попълва таблицата за крайна обща 

оценка. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от 

средноаритметичния брой на точките, т.е. сумата от общите оценки на всеки член 

на комисията за всяка оферта, разделена на броя на членовете на комисията. 

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много 

точки. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-висока 

цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 
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Оферта, която не отговаря на критериите и изискванията за тяхното 

удовлетворяване, не се оценява. 

 

            Х. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно плащане, 

което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път, по с-ка 

…………………….. или в касата на Община Средец. 

 

            ХI. Общински съвет Средец възлага на кмета на Община Средец да 

организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – 

имот № 097010, в землището на с. Суходол, съгласно изискванията на ЗОС, Закона за 

концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в 

Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане 

на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на 

кмета на Община Средец, за сведение и изпълнение. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов  въздържал се 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по 

предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника 

за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и поддържане на 

язовир, съставляващ поземлен имот № 000376, ЕКАТТЕ 31379, с площ 11,949 дка, 
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находящ се в местността „ Манда гьол” в землището на с. Зорница, Община 

Средец, Област Бургас, при граници: имоти  №000349, №000378, №000377, 

имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 247/16.03.1999 год., 

ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000378, ЕКАТТЕ 

31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, 

Област Бургас, при граници на имота: имоти №000349, №000377, №000376 и 

№000014, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 238/16.04.2014 

год.”. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 447 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, 

ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и чл.17 от 

Правилника за прилагане на Закона за концесиите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона 

за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при следните 

условия:                                               

           І. Предмет и обект на концесията - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот № 000376, с площ 11,949 дка, находящ се в землището 

на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 349, 378, 

377, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 247/16.03.1999 

год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000378, ЕКАТТЕ 

31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, 

Област Бургас, при граници на имота: имоти №№ 000349, 000377, 000376 и 000014, 

имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 238/16.04.2014 год.”.  

 ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности. 

 ІІІ. Срок на концесията – 25 години 

 ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния 

договор.  

V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от 

фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да 

доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия 

баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна 

експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на 
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концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от 

фактори: 

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към 

собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени; 

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за 

ползване на води от язовира; 

- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и 

безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай 

отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера,  

с оглед на задължението му да извършва всички  мероприятия по текущото 

поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези 

задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени 

средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение. 

 

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и 

задължения на страните по концесионния договор. 

1. Предмет на концесията 

Община Средец предоставя концесия за експлоатация на обект - язовир, 

намиращ се в землището на с. Зорница.  

2. Срок на концесията – 25 години. 

3. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита 

процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК). 

4. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – парична 

вноска в размер на 50 % от началното годишно концесионно възнаграждение. 

5. Основни права и задължения на концесионера: 

5.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които 

могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, 

както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

              ● Да спазва действащото в страната законодателство, касаещо опазването 

на културни ценности, както и препоръките и указанията на компетентните 

органи; 

              ● Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта и 

неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци на 

културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и 

незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да 

предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да 

уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за 

недвижимо културно наследство към министерство на културата. 

              ● За осъществяване на някоя от изброените стопански дейности като: 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности чрез обекта на концесията, която подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ е необходимо издаване на разрешително по реда на 

същия. 
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5.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 

строителство на концесионната територия. 

5.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на 

строителство и подобрения на концесионната територия. 

5.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по 

начина и в сроковете, договорени с концедента. 

5.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в 

инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на концедента. 

5.2.  Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, 

регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, 

които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 

действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

5.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

5.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни 

съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и 

функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 

гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

5.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия 

и срокове, договаряни между страните. 

5.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента. 

5.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по 

експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните 

съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - ДВ 

бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с действащото законодателство. 

5.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът 

трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 

ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор 

за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138 в от Закона за водите, с друго 

лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. 

5.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 

съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия 

анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента. 

5.8.1. Средствата по т. 5.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в 

която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на 

по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите 

разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години. 

5.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 
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 При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения 

по короната на стената незабавно да се възстановява нормалния 

профил, плътността и равнинността и;  

 Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

 Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил 

на сухия и мокрия откос на стената; 

 Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и 

безопасна експлоатация на язовира; 

 Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател; 

 Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния 

изпускател и преливника; 

 Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с 

параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от 

язовирната стена. 

5.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на 

водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ 

на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между 

страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, 

предвиден във Финансово-икономическия анализ. 

5.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 

органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, 

уточнена в договора. 

5.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, 

по ред текущо уточняван между страните. 

5.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 

комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в 

Екологичния анализ на концесионната документация. 

5.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 

среда, съгласно изискванията на действащото законодателство. 

5.15.  Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 

5.16. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по 

ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 

5.17. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 

територии, зони и обекти и на обществения ред: 

5.17.1. При упражняване на правата по концесията, както и на 

съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва  изискванията, свързани с 

националната сигурност и отбраната на стараната, опазване на околната среда, 

човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред. 

5.17.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и 
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отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 

територии, зони и обекти и за обществения ред. 

5.17.3. Концесионерът е длъжен: 

 5.17.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите 

(ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ); 

 5.17.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и 

със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по 

поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с 

язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

5.17.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания 

по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията 

към нея, дадени от компетентните органи. 

5.17.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от 

ЗЗБ. 

5.17.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 

5.17.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на 

страната и опазването на обществения ред. 

6. Основни права и задължения на концедента: 

6.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, 

описани в договора. 

6.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, 

описани в договора. 

6.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по 

договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация 

и документи. 

6.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията 

на концесионера. 

6.4.1. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или 

при прекратяване на договора по инициатива на концесионера:  

        - концесионерът дължи обезщетение включващо концесионното плащане 

за период от една година след датата на прекратяване на договора, актуализирано 

по начина, предвиден в т. 8.3; 

        - стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща 

поддръжка и ремонт на обекта и прележащите му съоръжения – определени в т. VII 

на разд. Г и актуализирани по начина, предвиден в т. 8.3 за периода от началото до 

датата на прекратяване на концесията. 

6.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, 

освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 

форсмажорни обстоятелства. 

6.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията 

на концесионера са съобразени с договорните условия. 

6.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 
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            6.8.  Страните могат да прекратят договора при обстоятелства, водещи 

до нарушаване на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалното 

използване на язовира за стопанска дейност и безопасната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.  

7. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния 

договор. 

8. Концесионно плащане. 

8.1.  Размерът на концесионното плащане се определя от предложението на 

концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-

икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 420 лв., 

без ДДС. 

8.2. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината 

за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. 

8.3. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след 

края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста 

на цените е повече от 15 %)с индекса на цените и инфлацията на Националния 

статистически институт през изминалия период. 

8.4. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът 

дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 8.2. 

8.5. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от 

една година след срока, посочен в т. 8.2, концедентът може да прекрати 

едностранно договора. 

9. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: 

9.1.     За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  

концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от 

договореното при явяването на конкурса годишно концесионно плащане, която му се 

връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната 

документация. 

10.1. Всички спорове между страните се уреждат със споразумение между 

тях. Ако такова не може да бъде постигнато, споровете се разрешават в 

съответствие с действащото в Република България законодателство, пред 

съответния компетентен съд.  

10.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

 VІІ. Избор на вида на концесията. 

 Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-

адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга 

(вж. чл. 4 от ЗК). 

 

 VІІІ. Kритерии за подбор и документите, с които се удостоверява 

съответствието с тях. 

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците, 

допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия по следните 

критерии: 
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 Икономическо и финансово състояние; 

 Технически възможности и/или професионална квалификация; 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и 

финансово състояние”: 

 Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 2016 

год., като за целта представят Отчет за приходите и разходите за 2016 

год. и Баланс към 31.12.2016 год. (не се отнася за физически лица). 

 Участници физически лица удостоверяват посочения критерий с 

декларация за имуществено състояние по образец. 

 

 За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически 

възможности и/или професионална квалификация”: 

 Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, 

наето по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за 

качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се 

представя списък на техническите лица, които ще отговарят за 

качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от 

трудов и/или граждански договор. 

 Описание на техническото оборудване и на възможностите за 

осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 

 Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се 

определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в 

процедурата, а останалите се отстраняват. 

 

 ІХ. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата. 

1. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея. 

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация 

на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Средец изискват 

участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта 

на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и 

задълженията по експлоатацията и ползването на язовирите, 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г. (наричана по-

нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

 

2. Предложение за стойност на годишното концесионно плащане. 

 Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни 

технологични и организационни решения определя като най-съществен критерий за 

оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника 

в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно плащане. 
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Предложенията за стойност на годишното концесионно плащане са в 

български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните 

анализи начална стойност в размер на 420 лв., без ДДС. Предложения, включващи по-

ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на 

икономическите изисквания на Общината. 

 

3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, 

площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и 

спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция 

по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. 

Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от 

началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се 

приемат като елемент на настоящето предложение, тъй като не променят 

първоначалните параметри на обекта – предмет на концесията и освен това са 

отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност 

на концесионера. 

 

            4. Методика за оценка на предложенията. 

 Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, 

оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с относителна 

тежест посочена по-нататък: 

 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно 

плащане (Пк) – с относителна тежест 80 %. 

 

                                                                 Кi  

                                                      Пк = ----- . 80 

                                                              Кmax 

 

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното 

плащане; 

 Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане. 

 Стойността на Пк може да бъде ≤ 80.  

 

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с 

относителна тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от участника 

инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното 

предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва 
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разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, 

както и по години. 

                                                                   Сi 

                                                      Пи = --------- . 20 

                                                                 Cmax 

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник; 

       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение. 

   Пи може да бъде от 0  20. 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не 

е прието от комисията) получава оценка Пи = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи 

съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от 

показателите, мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на 

отделните критерии. 

 

                                                      Пок = Пк +  Пи 

 

 Стойността на Пок може да бъде ≤ 100.  

 Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 

 

Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в предварително 

съставена таблица лист, броя точки по всеки показател и класирането в резултат 

на общия брой точки при сбора на всички показатели. В случай, че при изчисляването 

на точките се получи резултат, който е число с много цифри след десетичната 

запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната запетая.  

Председателят на комисията, въз основа на попълнената от всеки член на 

комисията таблица за индивидуална оценка, попълва таблицата за крайна обща 

оценка. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от 

средноаритметичния брой на точките, т.е. сумата от общите оценки на всеки член 

на комисията за всяка оферта, разделена на броя на членовете на комисията. 

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много 

точки. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-висока 

цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Оферта, която не отговаря на критериите и изискванията за тяхното 

удовлетворяване, не се оценява. 

 

            Х. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно плащане, 

което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път, по с-ка 

…………………….. или в касата на Община Средец. 
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            ХI. Общински съвет Средец възлага на кмета на Община Средец да 

организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – 

имот № 000376, в землището на с. Зорница, съгласно изискванията на ЗОС, Закона за 

концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в 

Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане 

на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на 

кмета на Община Средец, за сведение и изпълнение. 

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата 

законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, по 

реда на Глава единадесета от Закона за концесиите.” 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов  въздържал се 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Следващата ДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на 

процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите 

и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и 

поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000778, ЕКАТТЕ 29221, с 

площ 44,373 дка, находящ се в местността „Василева кория” в землището на с. 

Момина църква, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №000737, 

№000779, №001161, №000799, имотът актуван с Акт за публична общинска 

собственост №218/11.09.1998 год.”. 
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Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо 

развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 448 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, 

ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и чл.17 от 

Правилника за прилагане на Закона за концесиите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона 

за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при следните 

условия:                                               

І. Предмет и обект на концесията - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот № 000778, с площ 44,373 дка, находящ се в 

местността „Василева кория” в землището на с. Момина църква, Община 

Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 737, 779, 1161, 799, имотът 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 218/11.09.1998 год.”. 

ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности. 

 ІІІ. Срок на концесията – 25 години 

 ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния 

договор.  

V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от 

фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да 

доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия 

баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна 

експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на 

концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от 

фактори: 

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към 

собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени; 

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за 

ползване на води от язовира; 

- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и 

безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай 

отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера,  

с оглед на задължението му да извършва всички  мероприятия по текущото 

поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези 
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задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени 

средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение. 

 

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и 

задължения на страните по концесионния договор. 

1. Предмет на концесията 

Община Средец предоставя концесия за експлоатация на обект - язовир, 

намиращ се в землището на с. Момина църква.  

2. Срок на концесията – 25 години. 

3. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита 

процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК). 

4. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – парична 

вноска в размер на 50 % от началното годишното концесионно 

възнаграждение. 

5. Основни права и задължения на концесионера: 

5.1.  Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които 

могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, 

както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

              ● Да спазва действащото в страната законодателство, касаещо опазването 

на културни ценности, както и препоръките и указанията на компетентните 

органи; 

              ● Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта и 

неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци на 

културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и 

незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да 

предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да 

уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за 

недвижимо културно наследство към министерство на културата. 

             ● За осъществяване на някоя от изброените стопански дейности като: 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности чрез обекта на концесията, която подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ е необходимо издаване на разрешително по реда на 

същия. 

5.7.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 

строителство на концесионната територия. 

5.7.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на 

строителство и подобрения на концесионната територия. 

5.7.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по 

начина и в сроковете, договорени с концедента. 

5.7.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в 

инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на концедента. 
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5.8.  Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, 

регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, 

които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 

действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

5.9. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

5.10. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни 

съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и 

функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 

гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

5.11. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия 

и срокове, договаряни между страните. 

5.12. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента. 

5.13. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по 

експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните 

съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - ДВ 

бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с действащото законодателство. 

5.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът 

трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 

ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор 

за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138 в от Закона за водите, с друго 

лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. 

5.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 

съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия 

анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента. 

5.8.1. Средствата по т. 5.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в 

която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на 

по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите 

разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години. 

5.9.  До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 

 При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения по 

короната на стената незабавно да се възстановява нормалния профил, 

плътността и равнинността и;  

 Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

 Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил 

на сухия и мокрия откос на стената; 

 Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и 

безопасна експлоатация на язовира; 

 Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател; 
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 Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на 

основния изпускател и преливника; 

 Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с 

параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от 

язовирната стена. 

5.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на 

водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ 

на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между 

страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, 

предвиден във Финансово-икономическия анализ. 

5.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 

органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, 

уточнена в договора. 

5.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, 

по ред текущо уточняван между страните. 

5.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 

комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в 

Екологичния анализ на концесионната документация. 

5.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 

среда, съгласно изискванията на действащото законодателство. 

5.15.  Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 

5.16. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по 

ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 

5.17. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 

територии, зони и обекти и на обществения ред: 

5.17.1. При упражняване на правата по концесията, както и на 

съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва  изискванията, свързани с 

националната сигурност и отбраната на стараната, опазване на околната среда, 

човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред. 

5.17.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и 

отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 

територии, зони и обекти и за общественив ред. 

5.17.3. Концесионерът е длъжен: 

 5.17.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите 

(ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ); 

 5.17.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и 

със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по 

поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с 

язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 
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5.17.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички 

предписания по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и 

съоръженията към нея, дадени от компетентните органи. 

5.17.4.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от 

ЗЗБ. 

5.17.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 

5.17.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на 

страната и опазването на обществения ред. 

6. Основни права и задължения на концедента: 

6.1.  Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, 

описани в договора. 

6.2.  Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други 

активи, описани в договора. 

6.3.  Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по 

договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация 

и документи. 

6.4.  Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията 

на концесионера. 

6.4.1. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или 

при прекратяване на договора по инициатива на концесионера:  

        - концесионерът дължи обезщетение включващо концесионното плащане 

за период от една година след датата на прекратяване на договора, актуализирано 

по начина, предвиден в т. 8.3; 

        - стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща 

поддръжка и ремонт на обекта и прележащите му съоръжения – определени в т. VII 

на разд. Г и актуализирани по начина, предвиден в т. 8.3 за периода от началото до 

датата на прекратяване на концесията. 

6.5.  Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, 

освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 

форсмажорни обстоятелства. 

6.6.  Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията 

на концесионера са съобразени с договорните условия. 

6.7.  Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 

            6.8.  Страните могат да прекратят договора при обстоятелства, водещи до 

нарушаване на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалното 

използване на язовира за стопанска дейност и безопасната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.                   

7.  Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния 

договор. 

8.  Концесионно плащане. 

8.1.   Размерът на концесионното плащане се определя от предложението на 

концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-
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икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 1 260 

лв., без ДДС. 

8.2.  Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината 

за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. 

8.3. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след 

края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста 

на цените е повече от 15 %)с индекса на цените и инфлацията на Националния 

статистически институт през изминалия период. 

8.4. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът 

дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 8.2. 

8.5. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от 

една година след срока, посочен в т. 8.2, концедентът може да прекрати 

едностранно договора. 

9. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: 

9.1.  За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  

концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от 

договореното при явяването на конкурса годишно концесионно плащане, която му се 

връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната 

документация. 

10.1. Всички спорове между страните се уреждат със споразумение между 

тях. Ако такова не може да бъде постигнато, споровете се разрешават в 

съответствие с действащото в Република България законодателство, пред 

съответния компетентен съд.  

10.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

 

 VІІ. Избор на вида на концесията. 

 Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-

адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга 

(вж. чл. 4 от ЗК). 

 

            VІІІ. Критерии за подбор и документите, с които се удостоверява 

съответствието с тях. 

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците, 

допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия по следните 

критерии: 

 Икономическо и финансово състояние; 

 Технически възможности и/или професионална квалификация; 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и 

финансово състояние”: 

 Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 2016 

год., като за целта представят Отчет за приходите и разходите за 2016 

год. и Баланс към 31.12.2016 год. (не се отнася за физически лица). 
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 Участници физически лица удостоверяват посочения критерий с 

декларация за имуществено състояние по образец. 

 

 За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически 

възможности и/или професионална квалификация”: 

 Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, 

наето по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за 

качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се 

представя списък на техническите лица, които ще отговарят за 

качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от 

трудов и/или граждански договор. 

 Описание на техническото оборудване и на възможностите за 

осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 

 Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се 

определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в 

процедурата, а останалите се отстраняват. 

 

 ІХ. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата. 

1. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея. 

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация 

на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Средец изискват 

участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта 

на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и 

задълженията по експлоатацията и ползването на язовирите, 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г. (наричана по-

нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

 

2. Предложение за стойност на годишното концесионно плащане. 

 Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни 

технологични и организационни решения определя като най-съществен критерий за 

оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника 

в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно плащане. 

Предложенията за стойност на годишното концесионно плащане са в 

български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните 

анализи начална стойност в размер на 1 260 лв., без ДДС. Предложения, включващи 

по-ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на 

икономическите изисквания на Общината. 
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3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, 

площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и 

спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция 

по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. 

Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от 

началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се 

приемат като елемент на настоящето предложение, тъй като не променят 

първоначалните параметри на обекта – предмет на концесията и освен това са 

отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност 

на концесионера. 

 

            4. Методика за оценка на предложенията. 

 

 Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, 

оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с относителна 

тежест посочена по-нататък: 

            1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно 

плащане (Пк) – с относителна тежест 80 %. 

 

                                                                 Кi  

                                                      Пк = ----- . 80 

                                                              Кmax 

 

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното 

плащане; 

 Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане. 

 Стойността на Пк може да бъде ≤ 80.  

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с 

относителна тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от 

участника инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на 

инвестиционното предложение е 5 години, считано от началото на 

концесията. Инвестиционното предложение е неразделна част от общото 

предложение на участника и включва разпределение на предложената 

инвестиция по отделни обекти и съоръжения, както и по години. 

 

                                                                   Сi 

                                                      Пи = --------- . 20 

                                                                Cmax 

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник; 
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       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното 

предложение. 

   Пи може да бъде от 0  20. 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не 

е прието от комисията) получава оценка Пи = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи 

съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от 

показателите, мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на 

отделните критерии. 

 

                                                      Пок = Пк +  Пи 

 

 Стойността на Пок може да бъде ≤ 100.  

 Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 

 

Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в предварително 

съставена таблица лист, броя точки по всеки показател и класирането в резултат 

на общия брой точки при сбора на всички показатели. В случай, че при изчисляването 

на точките се получи резултат, който е число с много цифри след десетичната 

запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната запетая.  

Председателят на комисията, въз основа на попълнената от всеки член на 

комисията таблица за индивидуална оценка, попълва таблицата за крайна обща 

оценка. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от 

средноаритметичния брой на точките, т.е. сумата от общите оценки на всеки член 

на комисията за всяка оферта, разделена на броя на членовете на комисията. 

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много 

точки. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-висока 

цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Оферта, която не отговаря на критериите и изискванията за тяхното 

удовлетворяване, не се оценява. 

 

            Х. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно плащане, 

което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път, по с-ка 

…………………….. или в касата на Община Средец. 

 

            ХI. Общински съвет Средец възлага на кмета на Община Средец да 

организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – 

имот № 000778, в землището на с. Момина църква, съгласно изискванията на ЗОС, 

Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в 

Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане 
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на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на 

кмета на Община Средец, за сведение и изпълнение. 

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата 

законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, по 

реда на Глава единадесета от Закона за концесиите.” 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов  въздържал се 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона 

за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - 

„Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 086009, 

ЕКАТТЕ 70322, с площ 27,911 дка, находящ се в местността „Джендема” в 

землището на с. Суходол, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти  

№086008, №075007, №077014, №086010, имотът актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 224/18.09.1998 год.”. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 449 

29 ноември 2017 година 

 

 На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, 

ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и чл.17 от 

Правилника за прилагане на Закона за концесиите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона 

за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при следните 

условия:                                               

І. Предмет и обект на концесията - „Управление и поддържане на язовир, 

съставляващ поземлен имот № 086009, с площ 27,911 дка, находящ се в 

местността „Джендема” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област 

Бургас, при граници: имоти №№ 086008, 075007, 077014, 086010, имотът актуван с 

Акт за публична общинска собственост № 224/18.09.1998 год.”                                 

ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията – рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа и други развлекателни дейности. 

 ІІІ. Срок на концесията – 25 години 

 ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния 

договор.  

V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от 

фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да 

доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия 

баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна 

експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на 

концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от 

фактори: 

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към 

собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени; 

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за 

ползване на води от язовира; 

- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и 

безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай 

отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера,  

с оглед на задължението му да извършва всички  мероприятия по текущото 

поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези 

задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени 

средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение. 

 

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и 

задължения на страните по концесионния договор. 

1. Предмет на концесията 
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Община Средец предоставя концесия за експлоатация на обект - язовир, 

намиращ се в землището на с. Суходол.  

2.  Срок на концесията – 25 години. 

3.  Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита 

процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК). 

4.  Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – 

парична вноска в размер на 50 % от началното годишно концесионно 

възнаграждение. 

5.  Основни права и задължения на концесионера: 

5.1.  Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които 

могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, 

както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

               ● Да спазва действащото в страната законодателство, касаещо 

опазването на културни ценности, както и препоръките и указанията на 

компетентните органи; 

               ● Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта и 

неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци на 

културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и 

незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да 

предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да 

уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за 

недвижимо културно наследство към министерство на културата. 

               ● За осъществяване на някоя от изброените стопански дейности като: 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности чрез обекта на концесията, която подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ е необходимо издаване на разрешително по реда на 

същия. 

5.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 

строителство на концесионната територия. 

5.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на 

строителство и подобрения на концесионната територия. 

5.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по 

начина и в сроковете, договорени с концедента. 

5.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в 

инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на концедента. 

5.2.  Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, 

регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, 

които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 

действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

5.3.  Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 
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5.4.  Да предаде язовира и свързаните с него технологични и 

инфраструктурни съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в 

техническо и функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и 

гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

5.5.  Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при 

условия и срокове, договаряни между страните. 

5.6.  Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента. 

5.7.  Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по 

експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните 

съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - ДВ 

бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с действащото законодателство. 

5.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът 

трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 

ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор 

за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138 в от Закона за водите, с друго 

лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. 

5.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го 

съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия 

анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента. 

5.8.1. Средствата по т. 5.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в 

която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на 

по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите 

разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години. 

5.9.  До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия: 

 При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения по 

короната на стената незабавно да се възстановява нормалния профил, 

плътността и равнинността и;  

 Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

 Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил 

на сухия и мокрия откос на стената; 

 Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и 

безопасна експлоатация на язовира; 

 Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател; 

 Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния 

изпускател и преливника; 

 Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с 

параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от 

язовирната стена. 

5.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на 

водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ 
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на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между 

страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, 

предвиден във Финансово-икономическия анализ. 

5.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 

органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, 

уточнена в договора. 

5.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, 

по ред текущо уточняван между страните. 

5.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед 

комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в 

Екологичния анализ на концесионната документация. 

5.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната 

среда, съгласно изискванията на действащото законодателство. 

5.15.  Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 

5.16. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по 

ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта. 

5.17. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените 

територии, зони и обекти и на обществения ред: 

5.17.1. При упражняване на правата по концесията, както и на 

съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва  изискванията, свързани с 

националната сигурност и отбраната на стараната, опазване на околната среда, 

човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред. 

5.17.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и 

отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 

територии, зони и обекти и за обществения ред. 

5.17.3. Концесионерът е длъжен: 

 5.17.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите 

(ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ); 

 5.17.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и 

със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по 

поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с 

язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

5.17.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания 

по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията 

към нея, дадени от компетентните органи. 

5.17.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от 

ЗЗБ. 

5.17.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 

5.17.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на 

страната и опазването на обществения ред. 
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6.  Основни права и задължения на концедента: 

6.1.  Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, 

описани в договора. 

6.2.  Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други 

активи, описани в договора. 

6.3.  Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по 

договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация 

и документи. 

6.4.  Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията 

на концесионера. 

6.4.1. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или 

при прекратяване на договора по инициатива на концесионера:  

        - концесионерът дължи обезщетение включващо концесионното плащане 

за период от една година след датата на прекратяване на договора, актуализирано 

по начина, предвиден в т. 8.3; 

        - стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща 

поддръжка и ремонт на обекта и прележащите му съоръжения – определени в т. VII 

на разд. Г и актуализирани по начина, предвиден в т. 8.3 за периода от началото до 

датата на прекратяване на концесията. 

6.5.  Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, 

освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 

форсмажорни обстоятелства. 

6.6.  Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията 

на концесионера са съобразени с договорните условия. 

6.7.  Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 

            6.8.  Страните могат да прекратят договора при обстоятелства, водещи до 

нарушаване на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалното 

използване на язовира за стопанска дейност и безопасната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.  

7.  Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния договор. 

8.  Концесионно плащане. 

8.1.  Размерът на концесионното плащане се определя от предложението на 

концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-

икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 660 лв., 

без ДДС. 

8.2.  Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината 

за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. 

8.3.  Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след 

края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста 

на цените е повече от 15 %)с индекса на цените и инфлацията на Националния 

статистически институт през изминалия период. 

8.4.  За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът 

дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 8.2. 
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8.5.  При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече 

от една година след срока, посочен в т. 8.2, концедентът може да прекрати 

едностранно договора. 

9.  Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: 

9.1.  За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  

концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от 

договореното при явяването на конкурса годишно концесионно плащане, която му се 

връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната 

документация. 

10.1. Всички спорове между страните се уреждат със споразумение между 

тях. Ако такова не може да бъде постигнато, споровете се разрешават в 

съответствие с действащото в Република България законодателство, пред 

съответния компетентен съд.  

10.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

 

 VІІ. Избор на вида на концесията. 

 Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-

адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга 

(вж. чл. 4 от ЗК). 

 

            VІІІ. Критерии за подбор и документите, с които се удостоверява 

съответствието с тях. 

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците, 

допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия по следните 

критерии: 

 Икономическо и финансово състояние; 

 Технически възможности и/или професионална квалификация; 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и 

финансово състояние”: 

 Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 2016 

год., като за целта представят Отчет за приходите и разходите за 2016 

год. и Баланс към 31.12.2016 год. (не се отнася за физически лица). 

 Участници физически лица удостоверяват посочения критерий с 

декларация за имуществено състояние по образец. 

 

 За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически 

възможности и/или професионална квалификация”: 

 Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, 

наето по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за 

качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се 

представя списък на техническите лица, които ще отговарят за 
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качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от 

трудов и/или граждански договор. 

 Описание на техническото оборудване и на възможностите за 

осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 

 Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се 

определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в 

процедурата, а останалите се отстраняват. 

 ІХ. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата. 

1. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея. 

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация 

на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Средец изискват 

участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта 

на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и 

задълженията по експлоатацията и ползването на язовирите, 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г. (наричана по-

нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

 

2. Предложение за стойност на годишното концесионно плащане. 

 Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни 

технологични и организационни решения определя като най-съществен критерий за 

оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника 

в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно плащане. 

Предложенията за стойност на годишното концесионно плащане са в 

български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните 

анализи начална стойност в размер на 660 лв., без ДДС. Предложения, включващи по-

ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на 

икономическите изисквания на Общината. 

 

3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, 

площадки, зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и 

спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция 

по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. 

Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от 

началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство” не следва да се 

приемат като елемент на настоящето предложение, тъй като не променят 
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първоначалните параметри на обекта – предмет на концесията и освен това са 

отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност 

на концесионера. 

 

 4. Методика за оценка на предложенията. 

 

 Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, 

оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с относителна 

тежест посочена по-нататък: 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно 

плащане (Пк) – с относителна тежест 80 %. 

 

                                                                 Кi  

                                                      Пк = ----- . 80 

                                                              Кmax 

 

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното 

плащане; 

 Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане. 

 Стойността на Пк може да бъде ≤ 80.  

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с 

относителна тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от участника 

инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното 

предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва 

разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, 

както и по години. 

                                                                   Сi 

                                                      Пи = --------- . 20 

                                                                Cmax 

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник; 

       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение. 

   Пи може да бъде от 0  20. 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не 

е прието от комисията) получава оценка Пи = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи 

съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от 

показателите, мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на 

отделните критерии. 

 

                                                      Пок = Пк +  Пи 

 

 Стойността на Пок може да бъде ≤ 100.  

 Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 
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Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в предварително 

съставена таблица лист, броя точки по всеки показател и класирането в резултат 

на общия брой точки при сбора на всички показатели. В случай, че при изчисляването 

на точките се получи резултат, който е число с много цифри след десетичната 

запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната запетая.  

Председателят на комисията, въз основа на попълнената от всеки член на 

комисията таблица за индивидуална оценка, попълва таблицата за крайна обща 

оценка. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от 

средноаритметичния брой на точките, т.е. сумата от общите оценки на всеки член 

на комисията за всяка оферта, разделена на броя на членовете на комисията. 

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много 

точки. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-висока 

цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Оферта, която не отговаря на критериите и изискванията за тяхното 

удовлетворяване, не се оценява. 

 

            Х. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно плащане, 

което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път, по с-ка 

…………………….. или в касата на Община Средец. 

 

           ХІ. Общински съвет Средец възлага на кмета на Община Средец да организира 

провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – имот № 

086009, в землището на с. Суходол, съгласно изискванията на ЗОС, Закона за 

концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в 

Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане 

на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на 

кмета на Община Средец, за сведение и изпълнение. 

Настоящето решение може да се обжалва относно неговата 

законосъобразност в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, по 

реда на Глава единадесета от Закона за концесиите.” 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов  въздържал се 
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  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме по дневния ред ТОЧКА 

ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 

Средец относно: Приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от 

горски територии, собственост на Община Средец през 2018 година. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Чанков. 

Румен Чанков: Аз имам два въпроса. Единият е към директора на ОП „ОГ”, а 

другият е към общинската администрация. въпросите ми са следните: първо, 

евентуално след като се приеме плана за ползване за 2018г. от кога възнамерява 

общинското предприятие да започне добива на широколистната дървесина, знаем че 

това е свързано със задоволяване на местното население за 2018г. И другият въпрос 

към общинска администрация, който е свързан с първия въпрос, евентуално 

предвиждат ли се средства, ако се започне по-рано добива, а не май месец както беше 

тази година, има ли средства да се осигурят за заплащане на сечта. Тези два въпроса 

ги задавам не за друго, а за да се предвидят нещата и да не се повтори агонията от тази 

година. Има и други причини за закъсняването, няма да ги обсъждаме, двата ми 

въпроса са свързани с плана за ползване на дървесина за 2018г. Евентуално кога 

възнамерявате да се започнете добива. 

Стойко Стоянов: Значи отговарям ви на първия въпрос, непосредствено след 

т.е. след започване на новата година от януари ние ще направим процедурите. Горе-

долу самите процедури с обявяването, с престоя на обявата в интернет на страницата 

на общината е около петнадесет дни. Така, че до края на януари в началото на 

февруари процедурите ще бъдат изиграни по наредбата. И предполагам, че февруари, 

ако даде хубаво време можем да започнем работа, в най-лошия случай март, което е 

съвсем нормално вече. Имаме готовност предвиденото количество дървесина ще бъде 

направено съответно в комплекти, насажденията са маркирани, така че в началото на 

годината ще започне процедурата.  
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Николина Дамбулова: Ще отговоря, предвид това, кога ще се започне, 

съответно ще бъде заплащано на фирмите, които работят по договор. 

Янко Германов: Сигурно ли е това или... 

Румен Чанков: Да обясня малко отговора в смисъл може би ще бъде свързано и с 

това да се направи организация по населените места, тъй като знаем че, не знам дали, 

те кметовете знаят най-добре, дали някой изявява желание февруари-март месец да 

заплати дървата от местното население, тъй като знаете при нас кога идват. Може би 

ако се разчита само на тези средства, които ще събират кметовете или които ще внасят 

хората по населени места няма да стане, тъй като знаем нагласата каква е, те хората 

започват да плащат май-юни. За това задавам въпроса, просто да го обсъдите какво 

трябва да се направи. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 450 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема и одобрява Годишен план за ползване на дървесина от горски 

територии, собственост на община Средец през 2018 год. в размер на 21 317 плътни 

м3. 

2.  Добивът и продажбата на дървесина да се осъществява по един от 

следните начини: 

                  ● Добив и продажбата на добита широколистна дървесина от склад 

съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1, 3 и 8, ал. 2, ал. 3; чл. 12, ал. 1 и чл. 66 от същата наредба в 

размер на 15 656 плътни  м3 (прогнозни количества). 

                  ● Продажба на стояща дървесина на корен съгласно чл. 49, ал. 1 от 

Наредбата в размер на 5 661 плътни  м3  (прогнозни количества).  В това число: 

● 3 895 плътни м3 -  иглолистна дървесина; 

● 1 766 плътни м3 -  топола. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  17 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от 

дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 

2017 год.. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Актуализирането на капиталовата програма на общината, просто 

за уточнение, тъй като имаме докладна записка за трансформиране на част от целевата 

субсидия по отношение на финансиране на неотложни текущи ремонти на общински 

пътища, едното съобразено ли е с другото.  

Анета Колеолова: Разбира се съобразено е, четвъртокласна пътна мрежа се 

актуализирани само дотолкова доколкото са съобразени с реалното изпълнение на 

така подадените обекти, не усвоените средства се пренасочват към друг обект. 

Следващата докладна, която вкарваме е трансформирането на неизпълнените обекти 

от 2017г., която трябва да бъде съобразена с вашето решение. Тя реално трансформира 

тези обекти, които в момента гласувате със стойността която е посочена в настоящата.  

Живко Гърков: Всъщност приемаме актуализацията, а пък в следващата 

докладна гласуваме трансформацията на част от средствата, които са както по закон са 

залегнали в бюджета. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

99. 
Анета Колеолова: За трансформиране тази докладна, надявам се, че ще 

потвърдят Министерството на финансите, но всичко възможно може и да не стане 

дефакто, въпреки вашето решение може да не се потвърди. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 451 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 Утвърждава промени в Капиталовата програма за 2017г. по бюджета на 

община Средец по дейности и параграфи на ЕБК, съгласно Приложение №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

100. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

101. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

102. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

103. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

104. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

105. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

106. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

107. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

108. 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

109. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

 

Динко Цъцаров: ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на 

предназначението на общински жилища в с. Факия. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт ОС, дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Аз имам въпрос. Тази докладна е отхвърлената от предната сесия 

ли е или е подобна.  

Динко Цъцаров: Да, същата е. Не знам дали чухте, то всъщност го пише в 

докладната, има семейство, което е подало молба за настаняване. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 452 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.3 от Наредбата за условията и реда за установяване 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

110. 
на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в 

община Средец, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Определя следните жилищни имоти за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди: 

 

№ Бл. № /ет./ УПИ, кв. Застроена площ  № АОС 

1. Бл. 11, ет.1, в кв.53 60,00 кв.м. 469/ 11.07.2000г. 

2. Бл. 10, ет.2, в кв.53 61,00 кв. м. 468/ 11.07.2000г. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 4 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 От залата излезе Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 

съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот 

частна общинска собственост (ЧОС) в с. Богданово. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт ОС, дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

111. 
Р Е Ш Е Н И Е  № 453 

29 ноември 2017 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.35, § 8, ал.2, т.1 и ал. 3 от преходните разпоредби от 

Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

           1. Одобрява цената на правото на собственост на 130/ 1020 кв.м. идеални 

части, придаваеми от улица към УПИ І – 177 в кв.17 по ПУП на с. Богданово, 

определена от независим оценител на имоти в размер на 553,00 лв. /без вкл. ДДС/.  

           2. Продава на И. К. С. 130/ 1020 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 

УПИ І – 177 в кв.17 по ПУП на с. Богданово, при граници на имота: улица, УПИ VІ-

176, УПИ VІІІ-174, 178, УПИ ІІ-180 и УПИ ІV-181, за сумата от 553,00 лв. /без вкл. 

ДДС/. 

 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 

дела на Общината със собственика. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

 

 От залата излезе Мирослав Пенев. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

112. 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 

имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Гранитец. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт ОС, дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Атанасов. 

Гошо Атанасов: Аз пак задавам същия въпрос към общинска администрация, 

предната продажба четири лева на квадрат, не знам на кой от всички, които предлагат 

тези докладни му се струва нормално, четири лева на квадрат. В момента е девет лева 

на квадрат, двадесет и първи век сме, срамно е да вземаме такива решения. Не знам 

как предлагате такива решения, четири и девет лева на квадрат. 

Силвия Стоянова: Той е в лошо състояние, покрива му пада, колко повече да се 

вземе, няма смисъл да го държим просто не ни трябва. Вие завишете цената, 

предложете. 

Гошо Атанасов: Най-лесното решение е някой друг да вземе решението и най 

лесното решение е да кажете ми ние не знаем. Извинявайте всички, обаче тука има 

администрация, която би трябвало да има експерти, които трябва да знаят решения да 

ги предложат на общинския съвет. 

Силвия Стоянова: Ние предлагаме оценката направена от лицензиран оценител, 

а вие може да я завишите, ако желаете. Ние не можем да предложим повече, 

оценителя е взел такова решение, такава оценка е направил  и данъчната оценка е 

ниска. Предложете вие. 

Гошо Атанасов: Вие предложихте ли като експерт друга цена, да кажете че това 

заслужава и друга цена и ние да вземем някакво решение или чисто и просто 

експертната оценка, която не се знае колко е експертна. Аз няма да предложа, аз само 

искам да ми отговорите на въпроса как вземате такива решения, просто е срамно с 

тези цени четири лева на квадрат. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания. Няма постъпило предложение. 

Между другото правя едно уточнение, че освен общинския съвет, администрацията 

също може да предложи завишение на тази цена, така че, напълно съм съгласен с 

думите на колегата. 

Гошо Атанасов: По тези снимки, които виждам и ми са дадени, може да се 

снима всеки един блок, можете да снимате, но вие имате транспорт, имате експерти,  

може да отидете също да видите на място, лицензирания оценител може да не е прав в 

решенията си, вие сте хората, които предлагате цената. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 8 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 454 
29 ноември 2017 година 

 

Общински съвет на община Средец не приема предложения проект за решение 

в докладната записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Гранитец. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

113. 
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 15 

Гласували: “за” –  8 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 7 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов въздържал се 

3.   Гошо Иванов Атанасов  въздържал се 

  4.   Динко Янев Цъцаров    за 

  5.   Живко Минков Гърков    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов    за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев  въздържал се 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   за 

  12.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 

  13.  Светла Иванова Джермова   за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева въздържал се 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 В залата влезе Мирослав Пенев. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на 

съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт ОС, дирекция „Местни приходи и общинска 

собственост” при общинска администрация.   

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, Общински 

съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 455 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 Отказва да закупи и дава съгласие сграда за търговия с идентификатор 

20273.501.1000.1 с площ от 28 кв.м., с право на строеж, изградена в общински поземлен 

имот № 20273.501.1000 по КК на с. Дебелт с площ от 326 кв.м. при граници: от три 

страни – улици, запад – имот № 20273.501.999, да бъде продадена от П. Я. П. на трето 

лице на цена 15000лева. 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

114. 
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров    за 

  5.   Живко Минков Гърков    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов    за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
 

 

В залата влезе Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски 

пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, Общински 

съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 456 
29 ноември 2017 година 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи,   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 Дава съгласие да се предоставят общински имоти – полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване, на ползвателите по сключени споразумения, описани в регистър на 

пътища по ползватели за стопанската 2017/2018 година, неразделна част от 

настоящото решение и упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем 

при наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане за обработваеми земи 

за съответното землище. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

115. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

116. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

117. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

118. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

119. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

120. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

121. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

122. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

123. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

124. 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

125. 
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

 От залата излезе Петър Джермов. 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от 

дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се в 

землището на с. Белила и с. Дебелт. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 457 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и чл.26, чл.27 от НРПУРИВОС, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

126. 
 1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2017 година и включва в Раздел ІІІ Б – имоти, които община Средец 

възнамерява да отдаде под наем, под №1122 – имот №070014, под №1123 – имот 

№010001, под №1124 – имот №061002,  находящи се в землището на с. Дебелт, под 

№1125 – имот №016013, под №1126 – имот №016016, находящи се в землището на 

с.Белила; 

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез публичен търг с явно 

наддаване, считано от стопанската 2017/2018 г., следните общински имоти: 

- имот №070014, с начин на  трайно ползване – нива, с площ 65,628 дка в  

м.„Чолаков баир”, ІV категория, землище с. Дебелт, с граници и съседи: имот 

№071042, 070017, 070022, 070024, 063054, 063055, 063017, 063029, 009708, актуван с 

АОС №175/10.04.1998 г.; 

- имот №010001, с начин на  трайно ползване – нива, с площ 76,077 дка в  

м.„Еркесията”, ІV категория, землище с. Дебелт, с граници и съседи: имот №010605, 

010021, 011107, 010422, 010022, актуван с АОС №167/09.04.1998 г; 

- имот №061002, с начин на  трайно ползване – нива, с площ 117,630 дка в 

м.„Арпа дере”, ІV категория,  землище с. Дебелт, с граници и съседи: имот №063089, 

061028, 062824, 061029, 061027, актуван с АОС №174/10.04.1998 г.;  

- имот №016013, с начин на  трайно ползване – нива, с площ 84,793 дка в  

м.„Долна лъка”, ІІІ категория, землище с. Белила, с граници и съседи: имот №000093, 

000099, 016017, 000046, актуван с АОС №1928/16.04.2010 г.; 

- имот №016016, с начин на  трайно ползване – нива, с площ 23,519 дка в  

м.„Долна лъка”, ІІІ категория,  землище с. Белила, с граници и съседи: имот №016018, 

000095, 000046, 016012, актуван с АОС №1929/16.04.2010 г. 

 3. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на имоти от ОПФ описани в точка 2, при начална 

тръжна цена 16,00 лв./дка за трета категория и 15,00 лв./дка за четвърта 

категория, за срок от 5 стопански години, съгласно разпоредбите на Глава V от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост и сключи договори за наем. 

 4. Участници в търговете с явно наддаване могат да бъдат само земеделски 

производители, регистрирани на територията на община Средец. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

127. 
  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

В залата влезе Петър Джермов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Доизграждане на войнишки 

паметник с имената на загиналите във воините за национално обединение от гр. 

Средец (бивше село Карабунар). 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 

социални дейности, интеграция на малцинствата  и спорт" при общинска 

администрация.  

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 458 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.13, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване 

на общински обекти на територията на община Средец, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за доизграждане на войнишки паметник с имената на 

загиналите във  войните за национално обединение от гр. Средец (бивше село 

Карабунар) в общински терен за озеленяване граничещ на изток с УПИ – І, кв.26 – за 

хотел, на запад – улица, юг – площад България по плана на гр. Средец, по одобрена 

схема от главния архитект. 

2. Възлага на кмета на община Средец да организира доизграждането на 

войнишкия паметник в срок до края на месец септември 2018 година. 

 

 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна 

записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

128. 
Становище на Общински съвет – Средец за опрощаване на дължими 

държавни вземания. 
Докладва вносителя. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 459 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Общински съвет на община Средец, обл. Бургас, предлага на Президента на 

Република България да опрости публичните задължения на Х. С. Н., с ЕГН 

791003ХХХХ, живуща в с. Г., община Средец. 

 

 

Динко Цъцаров: Следващата ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА от дневния ред – 

Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, 

относно: Освобождаване на управителя на „МЦ І” ЕООД гр. Средец по подадена 

от него молба. 

Докладва вносителя. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 460 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 141, ал.5 от Търговския закон, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Освобождава д-р Милчо Георгиев като управител на „МЦ І” ЕООД 

гр.Средец.  

2. На основание §1А от заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26 юни 

2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения избира д-р Мария Желязкова 

Иванова, ЕГН 640919ХХХХ, притежаваща диплома за висше образование №002310 / 

07.10.1989г. на ВМИ-Варна, диплома за призната специалност № 006780 / 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

129. 
10.02.2000г. издадена от Медицински университет – София за придобита 

специалност „оторинова риноларингология”, да изпълнява функциите на управител 

на „МЦ І” ЕООД гр. Средец, с всички произтичащи от това права и задължения до 

влизане в сила на решение на Общински съвет – Средец за избор на управител по реда 

на Закона за лечебните заведения и Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 

по Закона за лечебните заведения и вписването му в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията, но не повече от 90 дни и възлага да заличи досегашния  

управител – д-р Милчо Георгиев в Търговския регистър. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договор за временно изпълняващ 

длъжността  управител на „МЦ І” ЕООД гр. Средец с д-р Мария Желязкова Иванова 

до провеждане на конкурс. 

4. Допуска предварително изпълнение на решението на Общински съвет – 

Средец на основание чл.60, ал.1, предложение 2 от АПК. 

 

 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 

от дневния ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински 

съвет – Средец, относно: Докладна записка от Николай Стоянов Николов – 

ликвидатор на „БКС” EООД, гр.Средец за погасяване на задълженията на 

дружеството към ТД на НАП Бургас. 

Докладва вносителя. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Атанасов. 

Гошо Атанасов: Тъй като на комисиите се разбра, че е трудно плащането за 

2017г., ако може да направя едно предложение да бъде платена тази сума от бюджет 

2018г. евентуално.  

Анета Колеолова: До края на годината едва ли ще има нови финансови потоци, 

които да обезпечат тази сума. Нека за в момента да се актуализира бюджета за сметка 

на резерва, но в крайна сметка сумата да бъде предвидена в бюджет 2018г. 

Динко Цъцаров: Как да бъде формулирано точно в решението, като 

допълнителна точка да бъде записано или как. Защото ние го коментирахме с вас, 

варианта е този който вие предложихте. Как да бъде точно формулирано. 

Анета Колеолова: В момента при възможност – да, ще бъде изплатено, но силно 

се съмнявам, че няма да бъде обезпечено със средства. Може би при гласуването на 

бюджета да бъде включено при невъзможност да се изплати тази година, да се изплати 

от бюджета на 2018г. сумата пак по същия начин. 

Живко Гърков: Къде по-точно в бюджета на 2018г. ще бъдат заложени тези 

средства. 

Анета Колеолова: Те ще бъдат заложени в Други дейности на икономиката §43 

както е предвидено тука. 

Гошо Атанасов: Въпросът ми по докладната е, спрени ли са плащанията на 

ликвидатора. Той беше назначен за шест месеца, но те минаха доста. 

Анета Колеолова: Нямаме никакви преводи, всъщност тези плащания не са 

изплащани от общината, те са за сметка на техните приходи, които генерират по време 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

130. 
на ликвидацията, но дали си начислява заплата в момента не знам, няма как да 

отговоря. 

Динко Цъцаров: Кой може да отговори. … . Г-н Николов. 

Николай Николов: В момента се начисляват, но не се изплаща нищо. значи аз не 

съм вземал заплата от април месец. 

Гошо Атанасов: Решението на общинския съвет беше за назначаване за шест 

месеца, би трябвало да не се начислява сума, освен за тези шест месеца.  

Николай Николов: Трябва да бъда заличен като ликвидатор в Търговския закон. 

Гошо Атанасов: Вие затова бяхте назначен доколкото си спомням за 

ликвидатор, да се ликвидира дружеството за шест месеца, оттам нататък какво 

трябваше да направите беше във вашите ръце, не в моите. 

Николай Николов: В НОИ такива са сроковете.  

Гошо Атанасов: Доколкото разбирам, вие не изпълнявате решението на 

общинския съвет. Няма такъв момент решението на ОбС е шест месеца да се 

ликвидира дружеството, оттам нататък би трябвало да се преустановят някои 

плащания на ликвидатора. 

Динко Цъцаров: Г-жо Камбурова, някакво разяснение ще ни дадете ли по този 

казус, чисто юридически как стои въпроса, той е назначен за шест месеца наистина... 

Адв. Ирина Камбурова: По финансови въпроси не мога да кажа. Отговорността е 

на ликвидатора, той го е направил повече не мога да кажа. 

Живко Гърков: Ликвидирането са прави от ОбС, не от ликвидатора по закон, ако 

не ме лъже паметта. 

Анета Колеолова: И още един въпрос, тази сума която е упомената включва ли 

тези възнаграждения, които се начисляват и ще продължават да се начисляват, аз 

мисля че трябва да се актуализира… 

Николай Николов: Включва само осигуровките. 

Анета Колеолова: Ами другото задължение, кой ще го заплати евентуално. 

Когато се приключва баланса, всичките задължения, активи, пасиви се прехвърля, в 

смисъл заплатите също са не разплатени и те отново остават в тежест на общината. 

Гошо Атанасов: Другият ми въпрос е, кой ви води счетоводството в момента 

там, някой може ли да каже точно цифри. 

Николай Николов: На счетоводна къща съм. 

Гошо Атанасов: Коя е счетоводната къща  тука изпадаме в някаква дилема. 

Янко Германов: И заплати и всичко после общината плаща. Отива на държавни 

вземания и после държавни вземания ще ги вземе от общината. 

Гошо Атанасов: То не правилно се начисляват пари. 

Янко Германов: А, не правилно, по закона е така да си начислява заплата.  

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. … Ако няма, подлагам на 

гласуване предложението на г-н Атанасов – тази сума, ако не се разплати през 2017г. 

да бъде заложена в бюджета на 2018г.  

Живко Гърков: Това не може да бъде решение, нали трябва да има някакво 

законово основание, а вие не казвате нито параграф, нито дяволи, как става това нещо. 

Формулирайте го, как точно ще изглежда решението в крайна сметка. 

Динко Цъцаров: Това е допълнение към решението, добавя се т.4. При  

невъзможност за изплащане през 2017г. сумата от 36 518,78 лв. (тридесет и шест 
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хиляди петстотин и осемнадесет лева, 78 ст.) да бъде заложена в бюджета на 

община Средец за 2018 в §43-01 „Субсидии за текуща дейност“ в Дейност 619 “Други 

дейности ЖСРБКС“”. Гласуваме предложението на г-н Гошо Атанасов. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, приема се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на поименно гласуване проекта за 

решение в докладната записка с направеното допълнение. Гласуваха: “за” – 14 гласа; 

“против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 461 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси, чл.37, ал.2 от Наредбата за реда за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Средец, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за погасяване на задълженията на „БКС” ЕООД, гр. Средец в 

размер на 36 518,78 лв. (тридесет и шест хиляди петстотин и осемнадесет лева, 78 

ст.) от бюджета на община Средец за 2017 година. 

2. Увеличава с 36 518,78 лв. (тридесет и шест хиляди петстотин и 

осемнадесет лева, 78 ст.) §43-01 „Субсидии за текуща дейност“ в Дейност 619 

“Други дейности ЖСРБКС“. 

3. Намалява § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни дейности“ с 

36 498,73 лв. (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем лева, 73 

ст.). 

4. При невъзможност за изплащане през 2017г. сумата от 36 518,78 лв. 

(тридесет и шест хиляди петстотин и осемнадесет лева, 78 ст.) да бъде заложена в 

бюджета на община Средец за 2018 в §43-01 „Субсидии за текуща дейност“ в 

Дейност 619 “Други дейности ЖСРБКС“”. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 17 

Гласували: “за” –  14 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 3 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 
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  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 От залата излезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от 

дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Трансформиране на част от целевата субсидия по чл.51 от Закона за 

държавния бюджет 2017 г. в целеви трансфер  за финансиране на неотложни 

текущи ремонти на общински пътища. 

 Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

 Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Гърков. 

 Живко Гърков: Г-н председателю, уважаеми колеги, г-жо Бойчева, това 

съзнателно или несъзнателно, спестихте част от мотивацията в завишението, което 

трябва да направим, нали така.  

 Петя Бойчева: Предния път не искахте да ви чета всичко и затова, мисля, че сте 

я чели.  

Живко Гърков: Чета пак „Причината за неусвояването  на целевата субсидия е 

обжалване на обявената процедура”, говорим за 2016г. Продължавам за това, което 

пропуснахте „През настоящата 2017 година  отново се обявиха на 2 пъти нови 

обществени поръчки включващи определените с капиталовата програма обекти от ІV-

класна  пътна мрежа. Същите отново  се обжалваха  и към настоящия момент не се 

стигна до сключване на договор.”. Прощавайте 2016г. обжалвана процедура – нищо, 

2017г. направена процедура по обжалване, но обърнете внимание на процедура, а не 

на приключване на процедурата на решението й. Извинявайте, но това което в 

момента вие искате, ние така или иначе трябва да направим трансформиране, ОбС да 

утвърди невъзможността и несправянето на общинската администрация, която има 

задължение да извърши, да направи читави процедури. Обяснете ми как може два 

пъти да се обжалва самата процедура, потърсете причинете къде са. Миналата година 

го казах по същия начин, никаква реакция. Тая година се получава същото, никаква 

реакция. Догодина пак ли ще стане така. Значи, забелязвам една тенденция на 

заравяне на главата в пясъка от хората от които зависи това нещо. Защо, дайте ми едно 

нормално обяснение, защо допускате да се обжалва самата процедура, това какво 

говори на един нормален човек, че тези процедури не са направени както трябва в 

съответствие със закона. ***** Когато процедурата е направено читаво, спазено и 

съобразено със законните нормативни изисквания, няма начин да бъде обжалвано *** 

някои от фирмите нали така, предполагам, че е една съща, да не споменавам имена. 

Извинявайте, не говорим за два или три лева. И другото, което ми направи 
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впечатление цитирам пак: „Използването на целевите средства за спешни и 

неотложни текущи ремонти  е възможно и чрез възлагане по стопански начин, с което 

ще се намали риска от усложняване и обжалвания на предходни процедури.”, хайде 

обяснете ми какво означава възлагане по стопански начин. 

Анета Колеолова: Това означава да се купят материалите, да се наеме техника и 

да се извършат кърпежи по по-голяма част от пътищата, а не както е заложено основен 

ремонт, който касае само една отсечка. 

Живко Гърков: За която касае извършване на проектиране, обявяване на търг, 

тук ще се мине без процедура. 

Анета Колеолова: Не, зависи от доставката на материали според количествените 

стойностни сметки, ако надхвърлят праговете обявени, който е  за доставка 35х.лв., ще 

има процедура, ще се купят материали само и съответно ще се извършат кърпежите, 

но на по-голяма част от обектите, които сме предвидили. Същите обекти само, че по 

цялата дължина и мисля, че е по практично решение от гледна точка на … 

Гошо Атанасов: Кой ще направи количествени сметки, пак лицензиран 

оценител ще бъде. 

  Янко Германов: По стопански начин ние трябва да си назначим хора, всичко, 

техника да работи, това означава по стопански начин. 

 Анета Колеолова: Имаме си в БКС предполагам хора, ще се наеме техника. 

Другият момент, който предполагам е че може да се обяви процедура за цялостно 

извършен текущ ремонт, но не и основен, да се избере фирма, която ще извърши 

текущия ремонт.  

 Янко Германов: Или ОБЧ-то ще бъде или ще си намерят кой да свърши тази 

работа. Текущият ремонт пак ли няма да се обжалва. Ние не говорим за средствата, не 

визираме вашите виждания, говорим за друго, че примерно да не би това да е 

направено нарочно да бъде строго спечелено от една фирма или от някои познати 

фирми на  кмета. 

 Анета Колеолова: В момента искаме само текущ ремонт от гледна точка да 

употребим средствата по практично. Освен трансформиране на субсидията, нищо 

повече, това са моите лични мотиви. 

 Живко Гърков: Какво се случва със средствата, които не влизат в тези които *** 

една определена част не всички, останали сме ***. 

 Анета Колеолова: Целевите средства са за ремонт улици 304х.лв. за 2017г., 

процедурата е минала, доколкото знам беше на финала на сключване на договора. При 

невъзможност да се усвои до края на годината, те се прехвърлят за 2018г., имаме 

право вече по Закона за публичните финанси, който вече е изменен и дават право не 

само в разстояние на една година, а може до усвояване на средствата да се използват, 

да се прехвърлят всяка година докато се усвоят. 

 Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 462 

29 ноември 2017 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка 

с чл.89 от ЗДБРБ 2017 г., 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява предложението за трансформиране на част от целевата субсидия  

по чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г. за Капиталови разходи в частта основен ремонт на 

обекти ІV-класна пътна мрежа  в трансфер за финансиране на неотложни текущи 

ремонти, съгласно Приложение 13. 

2. Допуска предварително изпълнение на Решението на Общински съвет Средец 

на основание чл. 60  ал.1 предложение 2 от АПК. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 16 

Гласували: “за” –  16 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Предпоследна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – 

Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия 

по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Докладва вносителя. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 463 
29 ноември 2017 година 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6  и 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

     Отпуска еднократна финансова помощ – сумата от 400 лева на В. Г. В., 58г., 

живущ в гр. Средец. 
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Динко Цъцаров: И сме на последна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от 

дневния ред –  Питания. Предлагам да започнем с питанията от предното заседание. 

Г-н Гърков имаше питания, които иска да бъдат прочетени отговорите от трибуната на 

общинския съвет. 

 Анета Колеолова: Уважаеми дами и господа общински съветници, във връзка с 

постъпили питания от общински съветници от заседание на ОбС на 26.10.2017г., Ви 

давам следната  информация: По питане т.1 Относно плащания такси регионално депо. 

За настоящата 2017г. съгласно одобрената план сметка за „Чистота„ са  заложени по 

бюджета на общината  общо отчисления по чл.60, чл.64 към РИОСВ  за 193 900 лв. и 

такса за обслужване на регионално депо ОП “Чистота“ Бургас 56 770 лв. Към момента 

е извършен превод от 30 770лв. за отчисленията към РИОСВ отнасящи се за 

последните 4 месеца на 2016г. и 23 225лв. към ОП“Чистота“. Остатъкът от задължения 

са съответно 129 395лв. и 50 737лв. Предвиждаме  до края на годината да се изплатят 

част от тях общо в размер 101 114 лв. Забавянето на плащанията са обвързани  преди 

всичко с оперативната необходимост от средства за разплащане на приоритетни 

плащания посочени в ЗДБ, както и за осигуряване на вътрешни заеми за изпълнение 

на  проекти СЕС. Не малка тежест са и наличните просрочени задължения от 

предходни години. Отчета на план сметката ще бъде представен в едно с касовия 

отчет за 2017г. Най-общо изпълнението към текущия период 10.2017г. е  475х. лв. Са 

разходите за тази дейност. Постъпленията от такса ТБО са в размер на 569х.  лв. 

Относно неизпълнението на заложените по план сметката параметри обясняваме, че  

средствата за дейност „Чистота“ имат строго целеви характер и не могат да се 

пренасочват за други дейности. По тази причина всяка година генерираният преходен 

остатък се прехвърля за същата дейност през следващата година. По този начин 

всички не разплатени задължения от текущата година следва да се предвидят за 

плащане през следващия отчетен период, каквато е практиката от доста години назад. 

Истината е, че само допълнителните задължителни разходи за дейността  последната 

година се увеличиха драстично като се има предвид, че само 262 х.лв./ отчисления 

РИОСВ, такси, горива/, а размерът на ТБО назад в годините е почти един и същ около  

600 х.лв. По питане 2,  относно  субсидиите на МБАЛ и на г-н Чанков имаше зададен 

такъв въпрос, Ви информираме, че гласуваната субсидия МБАЛ за 2017г. е 80 000лв. 

Към момента е извършен превод за 50 000лв. При отпускане на всяка субсидия винаги 

се представя справка от просрочени задължения на дружеството. Разплащането по 

принцип е обвързано с реалните постъпления и изпълнение на приходната част на 

бюджета. И както вече пояснихме касовите потоци от приходи  при общината са 

неравномерно разпределени през годината. От друга страна ползването на вътрешни 

заеми, наличието на просрочени задължения от предходна година  и по-ниските 

приходи възпрепятстват изплащането редовно на всички предвидени квоти по 

бюджета говоря като цяло. При доказана спешна и неотложна нужда от финансиране, 

ще бъде предоставена субсидия до размера на гласуваната по бюджета за сметка на не 

разплатени разходи на Общината. За съжаление нямаме договорни отношения и 

правила, които да регламентират изплащането на субсидията. От болницата винаги 

изискваме справка и от баланса и от огромната ведомост и след пълен анализ тогава 

привеждаме субсидията, това е което правим до момента. 

 Динко Цъцаров: Г-н Гърков имате право на отговор. 
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 Живко Гърков: Имам, но не знам дали ще ли стигне времето. По отношение 

на плащанията на такса регионално депо, г-жо Колеолова от целия отговор възникват 

доста въпроси. Ето ви план-сметка за 2017г. цитирам: „преходен остатък 332710лв., 

вътре включени ли са и не платените суми към депото и РИОСВ, добре как ще има 

преходен остатък от нещо, което дефакто сме задължени. 

 Анета Колеолова: Те са реални налични средства, тези 332х.лв. са били налични 

те обезпечават… 

 Живко Гърков: Извинявайте никъде не виждам отбелязано, че имаме задължения 

по тази план-сметка. Между другото тази таблица заложена ли е някъде в 

нормативните документи или просто е направена от администрацията за улеснение 

при отчета.  

 Анета Колеолова: Еколога Караиванов трябва да каже, аз мисля че е по образец.  

 Живко Гърков: Не ми стана ясно в крайна сметка, за 2016г. разплатени ли са 

задълженията към „Чистота” и към РИОСВ. И за 2017г. е разплатена нещо, тъй като се 

каза, че са останали 101,114лв. 

 Анета Колеолова: Да, към края на годината ще бъдат преведени в зависимост от 

наличността на ресурса. 

 Живко Гърков: Това нещо според *** ЗМСМА и по Закона за местни данъци и 

такси и другото което ме впечатли, казвате така цитирам: „Забавянето на плащанията 

са обвързани  преди всичко с оперативната необходимост от средства за разплащане 

на приоритетни плащания посочени в ЗДБ…”, какво означава приоритетни плащания. 

И другото поради което се забавят плащанията към съответните организации РИОСВ 

и Чистота за сметището, както и осигуряване на вътрешни заеми за изпълнение на 

проекти със средства от ЕС. 

 Анета Колеолова: Взаймообразно са насочени. Когато ни трябва за един проект 

ние ги ползваме. 

 Живко Гърков: Добре, обаче вижте какво казвате по нататък „Относно 

неизпълнението на заложените по план сметката параметри обясняваме, че  средствата 

за дейност „Чистота“ имат строго целеви характер и не могат да се пренасочват за 

други дейности.” едното не кореспондира с другото. 

 Анета Колеолова: Не, винаги тези средства никога не са били използвани за 

нещо друго, те са налични, само че в рамките на бюджетната година тези средства ги 

използваме взаймообразно за разплащане на различни такива нужди императивни. В 

края на годината тези пари са налични, прехвърляме ги като преходен остатък в едно с 

планираните текущи такси битови и съответно миналата година план-сметката 

обезпечаваше не разплатените плюс текущите разходи без да генерира преходен 

остатък. *** 

 Живко Гърков: Не мога да разбера как ние имаме задължение към някой, а в 

същото време не са разплатени и информирани като преходен остатък. Значи бих 

помолил при изготвянето на план-сметката за 2018г., те ще влязат в разходи, да бъдат 

отбелязани в точка, защото това не е строго фиксирано в точки. 

Анета Колеолова: Аз и за 2017г. мога да ви представя такава, защото за да се 

стигне до тези цифри… 

 Живко Гърков: Тук не е отбелязано, че имаме плащания и това не е малка сума. 
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Анета Колеолова: Така е, не е малка. Доста голям размер са не разплатените 

от предните години. Всяка година се прехвърлят тези не разплатени до момента в 

който се изчерпа лимита регламентиран с приходната част, така че за 2018г. ще бъде 

доста напрегната сметката . 

 Живко Гърков: Преходния остатък по-малък ли ще бъде според вас отколкото е 

тази година. 

Анета Колеолова: Ами не, преходния остатък ще бъде предполагам че долу-горе 

същия размер, но това не означава че не са изхарчени авансово. Един вид срещу този 

преходен остатък има генерирани не разплатени разходи, това искам да кажа. И тези 

разходи 2018г., ако всички се изхарчат наведнъж приключваме с целевите средства. 

 Живко Гърков: Имам някакъв спомен, че при създаването на ОП „ОБЧ” 

преходния разход беше близо милион лева. От както е създаден ОП „ОБЧ” преходния 

остатък се стопява всяка година. Добре, ама тези разходи по принцип *** трябва да 

бъдат заложени в тази план-сметка. 

Анета Колеолова: Да и се стопяват, да но разходите ръстът също, разбира се че 

са заложени. 

 Живко Гърков: Мога само да кажа браво на събираемостта на такса битови 

отпадъци, защото наистина това е 569х.лв. при положение, че са заложени 580, просто 

е чудесно. Извинявам се за просроченото време. 

 Динко Цъцаров: Г-н Чанков. 

 Румен Чанков: Аз искам да попитам тъй като вие казахте, че ни трябват 

доказателства за тези задължения на болницата, нямате ли ги тези задължения. 

 Анета Колеолова: Имам ги разбира се, последното искане беше за 5х.лв., 

приведохме 3х.лв. 

Румен Чанков: Не, тук не става въпрос за искане, вие казахте че нямате 

доказателства. Значи в момента когато аз правих справка преди няколко дена, те 

дължаха 17778лв. обаче, че е дошъл доктора примерно и не е поискал седемнадесет, а 

е поискал пет… Тогава няма какво да коментирам този въпрос, ние сме гласували една 

субсидия, вие казахте че е не е възможно... 

 Анета Колеолова: То няма как да си искат реалните към даден момент не 

разплатени, защото всичко това е една, комплексно е, преглеждайки баланса за 

миналата 2016г., установихме че при превод 22х.лв. за цялата година субсидия в края 

на годината те приключват с 24х.лв. не разплатени, от които 14х.лв. са към общината 

за храна. Дефакто само на външни доставчици имат 10х.лв., това означава че 100х.лв. 

субсидията която вие сте гласували, трябваше да я преведем независимо от това, че 

нямат не разплатени, така ли да разбирам. 

Румен Чанков: Аз говоря за сегашното задължение на болницата. 

 Анета Колеолова: Сегашното задължение също кореспондира с финансовото 

състояние, защото трябва да погледнем приходите и от здравната каса, които 

предполагам на шестмесечието вървяха нормално предпоставят до 2016г. Така, че аз 

за това се мотивирах и наистина при спешна необходимост ще се наложи финансиране 

както от МЦ, така и тука трябва да се разглеждат детайлно нещата, а не да се прави 

превод на база гласувана субсидия. Тази субсидия е само, за да има лимит някакъв за 

който можем да си позволим да ги дофинансираме и то действително при 

необходимост и при нужда. 
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Румен Чанков: В момента те имат задължение от 18х.лв., от субсидията 

която дължите до края на годината е 30х.лв., ще им дадете ли тези 18х.лв. да излязат. 

 Анета Колеолова: Те междувременно ще имат и други приходи.  

 Румен Чанков: Вие цитирахте, че в бюджета има липса, нали като оправдание го 

изтъкнахте, че има липса на постъпления и т.н., аз мисля че това не е наше 

задължение, защото аз мога да ви кажа, че вие загубихте едни 300х.лв. като 

продадохте дървата вместо 45лв. по 30лв. и като сметнете 20х.кубика грубо казано по 

15лв. това са 300х.лв., ние не искаме да влизаме в такива полемики. Моят въпрос 

беше, до края на годината дали тези суми от субсидията ще бъдат изплатени тъй като 

болницата има задължения, значи тя се нуждае. Направете справка по здравна каса 

какво ще идва, какво няма да има, ще бъдат ли изплатени или не, това искам да 

попитам. 

 Анета Колеолова: Ще бъдат изплатени при доказана необходимост. 

 Живко Гърков: Кой определя тази доказана необходимост. 

 Анета Колеолова: Аз казах, че нямаме правила, нямаме договорни отношения. 

 Живко Гърков: На заседание на постоянните комисии г-жа Камбурова каза 

следното, общината няма никакво отношение към МБАЛ и МЦ тъй като те са 

търговски дружества и ние нямаме никакъв контрол. В същия момент се оказва, че 

всички лостови възможности са във вас по отношение *** трябва да бъдат, на кого да 

вярвам – на едното или на другото. В смисъл, че предлагам на колегите да бъдат  

определени строги и ясни правила за субсидията, която ще гласуваме за следващата 

година, дали ще е на месец или на тримесечие, това ще го обсъдят колегите от  

здравната комисия. Защото в крайна сметка ние сме тук, за да решим ще има ли 

болница и МЦ или няма да има, всичко останало са подробности на базата на това. 

Ако искаме да има болница трябва да гласуваме определена субсидия и наистина да се 

направят строги и ясни правила, за да няма възможност след това да получаваме 

обяснения от сорта доказана спешна и неотложна необходимост. Така, че доколкото 

разбирам, ако трябва да повторя думите на инж. Чанков – не разбрах ще бъдат ли 

изплатени поне задълженията да края на годината или няма да бъдат изплатени, искам 

да чуя точен отговор и ще помоля не само вас, но и г-жа Дамбулова да каже. Ще бъдат 

ли изплатени 18х.лв. на болницата, за да приключат на нула. Да или не това искаме да 

чуем.  

 Динко Цъцаров: Д-р Цанев колко са задълженията към момента на болницата. 

 Д-р Цанко Цанев: Задълженията към момента са както се каза 18х.лв., но те 

непрекъснато нарастват, защото само тока, който сега ще излезе ще бъде 5-6х.лв. Аз 

многократно съм обяснил и  пред общинските съветници, че приходите от здравната 

каса на МБАЛ-Средец стигат само за заплати и за нищо друго, това е лимита който ни 

е отпуснат от НЗК. Отпускат ни 30х.лв. които докарваме за заплати, оттам нататък 

всичките ни разходи ние не можем да ги посрещнем без помощта, без субсидия за 

лекарства, за ел.енергия, имаме висящи 10х.лв. за лабораторни изследвания. Ако не ни 

се изплати тази субсидия най-вероятно болницата ще бъде спряна, ще работи до края 

на годината и ще бъде принудена да спре работата. 

 Румен Чанков: Последно отношение ще взема, за да приключим. Само за 

лабораторни изследвания болницата дължи на месец около 1500лв., лекарства 3х.лв., 

ток, вода, телефони, интернет, поддържане на медицинска техника, софтуер и т.н. *** 
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и още хиляда лева, 1400лв. за храна, това може би за което и вие казахте, че дължи 

на общината. Значи това са тези 1400лв. всичко друго те дължат към външни 

доставчици или горе-долу около 12х.лв. на месец, да не са над 12х.лв. – те са десет или 

това е точно тази гласувана субсидия от 120х.лв., която за да не ги закрием просто 

трябва да им се дадат парите до края на годината. Сега МЦ едвам дето се вика го 

измъкнахме, те са свързани с болницата, може би тука няма човек, който да не е 

убеден, че ако се загуби тази болница този град заминава. Няма как, значи ние няма да 

ставаме тука и дето се вика и тон да повишаваме и нерви да трошим, ако не са така 

нещата, това е благодаря ви. 

 Живко Гърков: Искам да отправя една реплика за една минута. Уважаеми колеги 

общински съветници, помислете си какво направихме днес, гласувахме седемстотин и 

кусур хиляди лева заем по един проект зелена къща, а не можем да отделим едни  

многократно в пъти по-малко пари за издръжката на болницата, а говорим за обявени 

приоритети, здравеопазване на община Средец за 2017г., благодаря повече нищо не 

казвам. 

 Динко Цъцаров: Г-н Чанков, на вашето питане на единия въпрос са ви 

отговорили, зачитам ги. 

Приложен е текста на питането. 
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 Динко Цъцаров: Г-жа Маврова ще отговори на втория въпрос. 

 Живка Маврова: Дали е представен график не мога да кажа, на обекта 

предполагам че е представен,  предполагам на надзора. А неправилно положената  

хидроизолация е демонтирана, според мен покрива ще има много по-добро състояние, 

работи се още, на 90% са, вчера това което съм видяла. Но си има хора, които се 

качват, винаги ме информират. 

 Гошо Атанасов: Вие казвате, че не сте човека, който трябва да контролира, а 

кой е човека.  

 Живка Маврова: Строителния надзор, респективно РДНСК. Ще отговоря точно 

за точката, която е цитирана – дали е представен на строителния надзор за тези сгради, 

аз това не мога да кажа, защото на мен не е представен.  

 Румен Чанков: Аз искам във връзка с това да попитам друго, тъй като когато 

подадохме първия сигнал за некачествени работи, вие си спомняте даже отговорихте 

лично, попитахме г-н кмета от страна на общината кой ще изпълнява контрола и той  

тогава посочи вас. Аз тогава попитах как се осъществява този контрол, да ли с 

периодични посещения на обектите за саниране, да ли при започване или завършване 

на някакви етапи от работата, тогава вие казахте, т.е. не си спомням кой каза, беше 

отговорено че контрола се осъществява накрая, ако не се извършат качествено нещата 

няма да се подпиша. Аз искам да попитам, реално на практика как осъществявате 

контрола. 

 Живка Маврова: Няма как. С посещение на място. 

 Румен Чанков: Има ли затова някакви протоколи, че сте установи примерно 

някакви нередности. 

 Живка Маврова: По принцип не е задължително. Може да се впише в 

заповедната книга когато е належащо, има такива направени, има Акт 12. 

 Румен Чанков: Да разбираме, че вие сте осъществявали контрол, обаче писмено 

няма нищо черно на бяло за некачествени работи. 

 Живка Маврова: Нали има строителен надзор, нали има акт образец дванадесет. 

 Динко Цъцаров: Г-н Германов. 

 Янко Германов: Аз питам ама никой не отговаря. С отговорниците на 

пенсионерските клубове дето им отрязаха 50% възнагражденията, никой не знае, 

кмета и той не знае, той все не знае горкия. Кой да ми отговори, да ми каже кой 

разполага с орязването на средствата и никой не знае. Ако вземем 200-300лв. на кмета 

от заплатата му, сигурно ще разбере веднага. Задавам го този въпрос към вас т.накрая, 

вие да питате, да се заемете, защото цял месец сте тука – вижте кой, защо и как. 

Единия бил Маленов, другия бил счетоводителката и третия никой нищо не знае. Ако 

не, дай ние тогава да ги гласуваме тези неща и да ги знаем кой що е, кой отговаря за 

пенсионерските клубове, как отговаря, как се разпределят средствата там. 

 Динко Цъцаров: Г-н Стоилов, имате ли някакъв отговор. 

 Сергей Стоилов: Моята информация е че действително са намалени от 50 на 

25лв. от миналата година. Маленов лично има информация, той плаща на уредниците 

на пенсионерските клубове, те така се водят. Той получава авансово пари и плаща на 

двадесет и два клуба на уредниците лично. Гл. счетоводител на СДЗ – Петя Петкова тя 

също е наясно по проблема, от една година са намалени. 

 Янко Германов: Тя информацията дойде след една година. 
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                                                                                                                   Секретар: 

144. 
 Динко Цъцаров: Колеги, има ли други въпроси. Г-н Джермов. 

 Петър Джермов: Значи аз имах въпрос на предните питания, г-н Караиванов 

попитах относно сметищата и каза, че ще ми извади график със сметищата. 

 Николина Дамбулова: Ние говорихме с него по този въпрос, няма как да се 

направи график на сметищата, защото в момента в който почиства се, малко след това 

пак се случва, как да направим график на нещо, което дали го има или го няма в 

момента. 

 Петър Джермов: За графика, те се знаят къде са, могат да се опишат сметищата 

на коя улица са и да се направи график за тяхното отстраняване. Сметището на 

„Софроний Врачански” се почисти не веднага, а след една година благодарение на вас, 

но не взимайте веднага това решение, могат да се опишат и се направи график. Аз 

държа да направите такъв график. 

 Николина Дамбулова: Не може да се направи такъв график. Няма как да се 

направи. 

 Петър Джермов: Не знаете къде има сметища. Тогава ще опиша сметищата. 

 Николина Дамбулова: Значи вие сам ще го изготвите, съжалявам. 

 Петър Джермов: Щом вие не можете, аз ще го напиша къде има сметища, а вие 

ще напишете по дати кога ще ги отстраните. Относно анализа на касовия отчет, също 

имах питания, отговори не съм получил, *** особено единият ми въпрос – разходи за 

информационни и медийни обслужвания и публикации 32334лв., въпросът ми беше на 

кои медии и за какви публикации става въпрос. Г-жо Маврова, до вас имаше 

колективна жалба от жителите на ул.”П.Д.Петков” относно канализационната система, 

отстранихте ли там проблема. 

 Живка Маврова: Да, отстранен е проблема. 

 Петър Джермов: Благодаря. Следващия – часовниковата кула, кога ще бъде 

извършен ремонта, имаше на кмета публикация в медиите, може да я платил, тука 

пише до края на ноември месец трябва да завърши ремонта, а той не е почнал. Кой ще 

отговори кога ще започне и кога ще свърши. Относно проблема за дървата, дървата 

имаме голям проблем с тях, искам някой да поеме отговорност, декември месец дойде, 

а хората нямат дърва. Г-н Стоянов каза, че до 20.12. ще бъдат задоволени всички хора, 

които не са получили дърва, надявам се това да го изпълните, които са платени още от 

лятото и не са получили. Искам някой да понесе отговорност относно това което се 

случи с дървата, не знам кой и как по какъв начин, вие ще си решите. 

 Динко Цъцаров: Колеги, във връзка с проблема със сметищата, през месеца 

постъпи една жалба от д-р Паунова на ул. „Перущица” за нерегламентирано сметище. 

Приложен е текста. 
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147. 
 Гошо Караиванов: Запознати сме със замърсения терен. Аз ходил и друг път 

на жалба там, почиствано е един път. Пак ще организираме почистване на самото 

място. 

 Динко Цъцаров: А проблема от не почистването ли е там или те искат контейнер 

допълнително. 

 Гошо Караиванов: Доколкото съм запознат проблема не е от липса на 

контейнер, а от преминаващите каруци. 

 Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за други питания. 

 Петър Джермов: Относно каруците, значи бях внесъл една докладна всички 

каруци да се боядисат в жълто и се сложат номера. Г-н Станилов беше казал, че има 

голям проблем с изпълнението на молбата, въпросът ми е какви мерки предприемате, 

ясно че има проблем, но да бъде решен, сега не може да се каже има проблем не може 

да ги боядисаме, трябва нещо да се предприеме относно това. Защото ако всички са 

боядисани и имат номера, като минат каруците знаят кои после хвърля боклука. 

 Румен Чанков: Във връзка с това аз дадох предложение на г-н Станилов, не знам 

докъде е стигнало, той каза че има проблем, тъй като каруците от махалата трябва да 

отидат до района в БКС да се боядисат, аз му дадох предложение да си направят 

импровизирана бояджийница в самата махала и да ги боядисат щом не могат да ги 

накарат.  По отношение на това, че стана ясно на комисиите, че в момента се вземат 

мерки за ускорява превозването на дърва на местното население на тези които са 

платили, но се налага да се извърши подвоз. Искам да попитаме първо, общината има 

ли отношение към превоза на дървата, към самия превоз общината дали има някакво 

отношение, ако някой може да отговори.  

 Стойко Стоянов: Ако трябва аз да отговоря, по принцип общината както и 

общинското предприятие нямат отношение към транспорта, единственото което 

извършваме, за да улесним населението, изпълняваме някаква регулираща функция по 

отношение на това да съобщим къде са складовете, от къде могат да се носят дърва на 

превозвачите и съответно те отиват до мястото, товарят дървата и ги разнасят по 

адреси. 

  Румен Чанков: И тъй като беше отговорено тогава, че този допълнителен 

подвоз, който се налагаше ще бъде платено, по какъв начин ще бъде платено на 

превозвачите тъй като се спомена, че ще трябват 60х.лв. 

 Стойко Стоянов: Ще бъде платено от приходите, които идват в предприятието. 

 Румен Чанков: Не, въпросът е с какви документи.  

 Стойко Стоянов: Има сключени договори с две фирми, които по закона за 

обществените поръчки извършват съответната услуга и на тях ще бъде платено.  

 Румен Чанков: Т.е. искате да кажете, че има някаква процедура ли или някакъв 

ред. 

 Стойко Стоянов: Не процедура, а сключване на договори до определения срок, 

до определения таван. 

 Румен Чанков: Съответно предполагам, че този подвоз ще бъде засечен, за да не 

стане с превозните билети. 

 Стойко Стоянов: Не, с т.нар. подвозни превозни билети преди да бъдат 

натоварени на колите с тях ще се отчита, съответно ще се направят протоколи за 

извършената услуга въз основа на подвозните билети и протоколите. 
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148. 
 Гошо Атанасов: Аз имам един въпрос. Питам относно дървата, предния път 

бях убеден от г-н Стоянов, много точен въпрос му бях задал, ще бъдат ли всички хора, 

които са в списъците и не са платили в допълнително гласуваните добиви на дърва. 

Имаше тогава платили хора в списъците и хора в списъците, които бяха платили, 

тогава ми беше отговорено, че всички хора които са в списъците и не са още платили, 

ще платят и ще получат дърва с това допълнително гласуване. Сега разбрах, че това не 

се получава т.е. хората които не са платили няма да получат дърва. 

 Стойко Стоянов: Не съм дал такъв отговор. Отговора който съм дал е че ще 

бъдат задоволени хората, които са платили дървата и допълнително не можем да 

събираме. 

 Гошо Атанасов: Добре, следващия път ще си записвам тогава. Следващият ми 

въпрос е г-н Чанков сега в момента запита има ли отношение общината към превоза за 

дърва, вие казахте няма, а в същото време излиза, че общината ще плаща подвоз, 

какво означава, че единият път има, а другият път няма. Въпросът ми е да го уточним, 

плаща ли общината превоз от дървата т.е. подвоз той е вид превоз, плаща ли или не 

плаща. 

 Стойко Стоянов:   Да улесни хората. Плаща го. 

 Динко Цъцаров: Колеги, има ли други питания. 

 Живко Гърков: Просто за следващия път г-жо Дамбулова, тъй като в момента 

няма как да ми отговорите. Искам да ми бъде докладвано на следващата общинска 

сесия – готовността на община Средец за зимния сезон и снегопочистването. 

 Николина Дамбулова: Мога и сега да отговоря. Готовността за зимния сезон мога 

да ви отговоря, тъй като такъв отговор сме давали на Областна администрация по този 

повод. Готови сме за зимния сезон, имаме фирма изпълнител с която е сключен 

договор тригодишен, той продължава и от миналата година. Фирмата се каза „Атос”, 

която чисти четвъртокласна пътна мрежа, а почистването в града се извършва от ОП 

„ОБЧ”. 

 Живко Гърков: Можете ли да ми кажете каква е отделената сума за сезон 2017-

2018г. 

Николина Дамбулова: Съжалявам, наистина затова не съм подготвена. 

 Живко Гърков: И другото просто да ви припомня, че миналата година даже 

инж.Георгиев беше тук, имаше проблем с техниката за снегопочистването в 

общинското предприятие тъй като нямаха съответно необходима техника и не 

стигаше. Така, че е добре  инж. Георгиев да каже готов ли е по отношение той самия, 

дали ще има негова техника или ще наеме, но това за следващия път. 

 Динко Цъцаров: Г-жа Чобанова. 
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150. 
Няма да влизам в повече подробности, защото ще засегна и други теми. Само 

искам да попитам, уважаеми господа общински съветници, толкова ли е богата нашата 

община, да даваме едни грешни пари месеци наред на хора, които не са заслужили и 

стотинка. Напомням, че след два дни е края на месеца – тридесети и те отново ще си 

получат възнаграждението, ако няма реакция от ваша страна. Това е един малък 

пример какво се случва ОП „ОБЧ”. Съжалявам, че гл. счетоводителка напусна 

заседанието на ОбС, защото тя е отговорна за това което се случва. Благодаря ви за 

вниманието. 

 Динко Цъцаров: Ако знаехме темата на изказването, можеше да остане 

гл.счетоводителка, но това са служители от ОП „ОБЧ”. 

 Йона Чобанова: Тук са общинските съветници, аз лично не мога да взема 

отношение, това са едни харчове, които не е тайна, че тук в града се случват същите 

неща. Има хора които получават, да се проследят колко граждански договора има 

долу съставени, граждански договори за определена работа, за определен срок и каква 

работа се върши и кои се явяват на работа и кои не се явяват на работа. Моя пример е 

малък пример от всичко това, което е тука. 

 

 

Други питания не постъпиха. 

 

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров  
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