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. № 96-00-05
02 май 2018 год.

П Р О Т О К О Л

№ 32

На 25 април 2018 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 Тридесет и второ заседание на Общински съвет
на община Средец.
На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; зам.кмета на община Средец – Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на
общината; 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 четиринадесет общински съветника:
1. Динко Янев Цъцаров
2. Тодорка Славова Георгиева
3. Яна Иванова Биюкова
4. Николай Иванов Танчев
5. Мирослав Господинов Пенев
6. Мартин Тодоров Джермов
7. Антоанета Станкова Колеолова
8. Живко Минков Гърков
9. Валери Димитров Ангелов
10. Таня Ненова Тодорова
11. Светла Иванова Джермова
12. Янко Калудов Германов
Председател:
Секретар:

2.
13. Румен Хърсев Чанков
14. Ивелина Христова Димитрова
Отсъстваха по уважителни причини Гошо Иванов Атанасов, Петър Марков
Джермов и Петьо Георгиев Колеолов.
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа от общински
съветници, г-жо Дамбулова, уважаеми гости, кворума е от четиринадесет общински
съветника, откривам Тридесето и второто заседание на Общински съвет – Средец.
Предстои да изберем секретар на днешното заседание, имате думата за предложение.
…Няма предложения, аз предлагам г-жа Биюкова, има ли други предложения. …Ако
няма, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място.
Динко Цъцаров: Колеги преди да продължим със същинската ни работа, искам
да ви съобщя една скръбна вест. Както знаете във вчерашния ден почина д-р Георги
Янков дългогодишен общественик, спортен деятел, деятел на образованието и
културата в нашия град. Ще ви помоля да станем да крака и с едноминутно мълчание
да почетем паметта му.
Всички присъстващи в залата с изправяне на крака почетоха паметта.
На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред
предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Създаване на
„зелено” социално предприятие, по смисъла на чл.52 и 53 от ЗОС, във връзка с
одобрено за финансиране Проектно предложение „Майсторски клас: създаване на
зелено социално предприятие в община Средец” по Процедура чрез подбор на
проекти BG05М9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачесво”,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020; Докладна
записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия по
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на
еднократни финансови помощи.
Динко Цъцаров: Колеги, предстои да го утвърдим проекта за дневен ред на
днешното заседание, имате ли предложение за изменение или допълнение на така
предложения проект за дневен ред. … Ако няма, който е съгласен с така предложения
проект за дневен ред, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.
Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Средец протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP0012.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ
ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО
Председател:
Секретар:

3.
ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. – водеща програма и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 20142020”;
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в
изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2017 година;
3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД –
гр. Средец за 2017 година;
4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет –
Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР І” ЕООД гр.Средец за 2017 година;
5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Обявяване на имот №100010, находящ се в землището на гр. Средец, от
публична общинска собственост в частна общинска собственост;
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Обявяване на имот №000087, находящ се в землището на с.Малина, от
публична общинска собственост в частна общинска собственост;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в
землището на с. Богданово;
8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево на
собственика на законно построена върху него сграда;
9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
и продажба на общински жилища в община Средец;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Продажба на имот №228001, 228002, 202010, находящи се в землището на
гр.Средец;
11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот частна общинска
собственост (ЧОС) за нуждите на Общински спортен клуб по борба
„Странджа-2001” гр. Средец;
12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Даване на съгласие за анексиране на договори за аренда, сключени между
община Средец и „Агро-лес” ООД;
13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Богданово по реда на чл.33 от
Закона за собствеността;
Председател:
Секретар:

4.
14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на
чл.33 от Закона за собствеността;
15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Пътни разходи на служители от Общински исторически музеи гр. Средец;
16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер 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.”;
17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер 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 местността
„Першава” 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 №405/29.12.1999 год.”;
18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер 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 № 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.”;
19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер 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,
Председател:
Секретар:

5.
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.”;
20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер 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.”;
21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер 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.”;
22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Прекратяване 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, ЕКАТТЕ70322 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.”;
23. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер 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: имот № 000737, №000779, №001161, №000799
имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №
218/11.09.1998 год.”;
24. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Създаване на „зелено” социално предприятие, по смисъла на чл.52 и 53 от
ЗОС, във връзка с одобрено за финансиране Проектно предложение
Председател:
Секретар:

6.
„Майсторски клас: създаване на зелено социално предприятие в
община Средец” по Процедура чрез подбор на проекти BG05М9OP001-2.010
„Развитие на социалното предприемачесво”, Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020;
25. Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”,
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
26. Питания.
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 32 на Общински
съвет – Средец./

Динко Цъцаров: Започваме нашата работа с ТОЧКА ПЪРВА от днешния дневен
ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018
„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” –
КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020г. – водеща програма и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014-2020”.
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” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 554
25 април 2018 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект
„Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана устойчива подкрепа за
активизиране и развитие на ромската общност в община Средец” по интегрирана
процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ
НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА
ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020г. – водеща програма и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж 2014-2020”.
Председател:
Секретар:

7.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за
състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година.
Докладва Веселина Пашова – директор на 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 555
25 април 2018 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.66 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал.4
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост през 2017 година.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

8.
От залата излезе Живко Гърков.
Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка от
Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен
отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД – гр. Средец за 2017 година;
Докладва вносителя.
Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Д-р Цанев е тук. Говорихме и на
комисиите. Г-н Ангелов.
Валери Ангелов: Аз имах едно запитване преди две сесии, на миналото нямах
отговор и на имейла също. Каква е концепцията на управителя.
Динко Цъцаров: Г-н Цанев, колегата имаше въпрос по отношение на
концепцията, която беше при избора ви на управител, тя се пази в деловодството на
общинския съвет.
Д-р Ивайло Цанев: Тя е представена на конкурса.
Валери Ангелов: Най-малко искам да я получа и от там нататък ако има нещо ще
задавам въпроси.
Други изказвания не се направиха 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” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 556
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.1, т.5 от
Наредба за условията и реда, при които Община Средец упражнява правата си на
собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД – гр. Средец
за 2017 година.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев

за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

9.
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка
от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно:
Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр. Средец
за 2017 година.
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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 557
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.1, т.5 от
Наредба за условията и реда, при които Община Средец упражнява правата си на
собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД
гр. Средец за 2017 година.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев

за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

10.
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за

В залата влезе Живко Гърков.
Динко Цъцаров: Продължаваме към ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на
имот №100010, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.
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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 558
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от
НРПУРИВОС,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост имот №100010 с площ 0,827 дка,
начин на трайно ползване – друга селско стопанска територия, трета категория, в
м.”Кръста” землище гр. Средец, с граници и съседи: имот №100012, 000518, 026187.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов

за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

11.
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов –
Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000087, находящ се в
землището на с. Малина, от публична общинска собственост в частна общинска
собственост.
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” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 559
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от
НРПУРИВОС,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост имот №000087 с площ 4,861 дка,
начин на трайно ползване – друга селско стопанска територия, седма категория, в
м.”Кайл дере” землище с. Малина, с граници и съседи: имот №000085, 006088,
000118.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова

за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

12.
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов –
Кмет на община Средец относно: Продажба на имоти – частна общинска
собственост, находящи се в землището на с. Богданово.
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие,
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Мирослав Пенев.
Мирослав Пенев: Аз имам едно предложение по тази докладна, всички залесени
имоти да се изключат от продажбата, ако не ме лъже паметта мисля, че са само шест
имота.
Динко Цъцаров: Г-жо Стойчева ще ги зачетете ли.
Маргарита Стойчева: Имотите са:
- Имот №000534 с площ 48,093 дка, нтп- изост.трайни насаждения, осма
категория, 9,290 дка попадат в отдел 224/ю широколистна гора в м.”Каисе тарла”, с
граници и съседи: имот №072001, 072002, 000239, 000240, 000634, 000272, 000069,
000273, при начална тръжна цена 12363,00 лева;
- Имот №000644 с площ 16,883 дка, нива, осма категория, 1,593 дка попадат в
отдел 224/ю широколистна гора в м.”Айкън тарла”, с граници и съседи: имот
№000645, 000068, 000646, 000642, 000643, 075016, 000066, 000068, при начална
тръжна цена 3847,00 лева;
- Имот №000744 с площ 35,531 дка, нива, девета и четвърта категория, 11,686
дка попадат в отдел 215/к широколистна гора в м.”Айкън тарла”, с граници и съседи:
имот №000050, 000745, 000753, 000045, 000049, при начална тръжна цена 12386,00
лева;
- Имот №000783 с площ 10,163 дка, нива, девета категория, 3,714 дка попадат в
отдел 224/г1 широколистна гора в м.”Каваците”, с граници и съседи: имот №000781,
000385, 028003, 028002, 000385, 000780, 000778, 000385, при начална тръжна цена
3248,00 лева;
- Имот №074051 с площ 4,186 дка, изоставена нива, осма категория, 1,731 дка
попадат в отдел 221/р широколистна гора в м.”Денис дере”, с граници и съседи: имот
№074052, 000099, 074014, 074001, 068037, при начална тръжна цена 1606,00 лева;
- Имот №120012 с площ 31,257 дка, изоставена нива, осма и девета категория,
1,647 дка попадат в отдел 219/л широколистна гора в м.”Долап дере”, с граници и
Председател:
Секретар:

13.
съседи: имот №120002, 000092, 000096, 000091, 116044, при начална тръжна цена
6838,00 лева.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли други предложения. …Ако нямате подлагам на
гласуване предложението на г-н Мирослав Пенев – тези шест имота да отпаднат от
проекта за решение, който е съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас,
предложението се прие.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка с направените изменения. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” –
няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 560
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.38, ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот
№000032 в размер на 66,00 лева, за имот №000112 в размер на 1368,00 лева, на имот
№000151 в размер на 1986,00 лева, на имот №000239 в размер на 1534,00 лева, на
имот №000534 в размер на 10152,00 лева, на имот №000641 в размер на 176,00 лева,
на имот №643 в размер на 215,00 лева, на имот №000644 в размер на 2892,00 лева, на
имот №744 в размер на 11115,00 лева, на имот №000783 в размер на 2500,00 лева, на
имот №020009 в размер на 177,00 лева, на имот №023031 в размер на 228,00 лева, на
имот №034001 в размер на 2604,00 лева, на имот №046023 в размер на 58,00 лева, на
имот №53015 в размер на 507,00 лева, на имот №070016 в размер на 3570,00 лева, на
имот №074051 в размер на 1400,00 лева, на имот №093005 в размер на 598,00 лева, на
имот №112009 в размер на 605,00 лева, на имот №112010 в размер на 5843,00 лева, на
имот №120012 в размер на 4305,00 лева, на имот №142007 в размер на 836,00 лева, на
имот №145007 в размер на 315,00 лева, на имот №146021 в размер на 83,00 лева, на
имот №146022 в размер на 225,00 лева, на имот №147022 в размер на 255,00 лева.
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване на следните имоти ЧОС, находящи се в землището на с. Богданово:
- Имот №000032 с площ с площ 0,562 дка, нива, седма категория, м.”Зимовника”, с
граници и съседи: имот №000029, 034020, 034015, 034016, 000385, при начална
тръжна цена 115,00 лева;
- Имот №000112 с площ с площ 9,947 дка, изоставена нива, осма категория,
м.”Айкън тарла”, с граници и съседи: имот №000095, 126004, при начална тръжна
цена 1990,00 лева;
- Имот №000151 с площ 15,276 дка, нива, седма категория, в м.”Гюбрето”, с
граници и съседи: имот №000760, 168005, 151003, при начална тръжна цена 3055,00
лева;
Председател:
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- Имот №000239 с площ 3,242 дка, нива, четвърта категория, м.”Кучка баир”, с
граници и съседи: имот №072002, 072009, 000637, 000634, 000240, 000534, при
начална тръжна цена 1534,00 лева;
- Имот №000641 с площ 1,519 дка, нива, осма категория, м.”Айкън тарла”, с
граници и съседи: имот №000271, 000640, при начална тръжна цена 305,00 лева;
- Имот №000643 с площ 1,862 дка, изоставени трайни насаждения, осма категория,
м.”Айкън тарла”, с граници и съседи: имот №000644, 000642, 000638, 075016, при
начална тръжна цена 375,00 лева;
- Имот №020009 с площ с площ 1,359 дка, нива, седма категория, м.”Кучка баир”, с
граници и съседи: имот №020008, 017016, 020051, 000376, при начална тръжна цена
271,00 лева;
- Имот №023031 с площ 1,625 дка, нива, осма и четвърта категория, в м.”Кучка
баир”, с граници и съседи: имот №023003, 023023, 020005, 020012, 000376, при
начална тръжна цена 325,00 лева;
- Имот №034001 с площ 7,998 дка, нива, пета категория, в м.”Равния кън”, с
граници и съседи: имот №032009, 032010, 034002, 026040, 033005, 032008, при
начална тръжна цена 2604,00 лева;
- Имот №046023 с площ 0,502 дка, нива, осма категория, м.”Картала”, с граници и
съседи: имот №058031, 046025, 000582, при начална тръжна цена 100,00 лева;
- Имот №053015 с площ 4,008 дка, изоставена нива, осма категория, м.”Сърт
тарла”, с граници и съседи: имот №053014, 053022, 053016, 053013, при начална
тръжна цена 800,00 лева;
- Имот №070016 с площ 24,965 дка, изоставена нива, осма категория, м.”Света
илия”, с граници и съседи: имот №000098, 000618, 070017, 070012, при начална
тръжна цена 4993,00 лева;
- Имот №093005 с площ 4,177 дка, изоставена нива, осма категория, м.”Червено
гробе”, с граници и съседи: имот №093007, 093003, 093004, 000205, 000207, при
начална тръжна цена 835,00 лева;
- Имот №112009 с площ 6,572 дка, изоставена нива, девета категория, м.”Чеирето”,
с граници и съседи: имот №112015, 112013, 000362, при начална тръжна цена
1314,00 лева;
- Имот №112010 с площ 54,099 дка, изоставена нива, девета категория,
м.”Чеирето”, с граници и съседи: имот №000362, 112012, 116009, 116055, 112008,
112007, 112013, при начална тръжна цена 10820,00 лева;
- Имот №142007 с площ 6,074 дка, изоставена нива, осма категория, м.”Гагнев
чаир”, с граници и съседи: имот №142006, 147009, 147010, 147011, 147028, 142010,
при начална тръжна цена 1215,00 лева;
- Имот №145007 с площ 3,603 дка, изоставена нива, осма категория, м.”Край село”,
с граници и съседи: имот №145006, 000105, 145004, 000403, при начална тръжна
цена 720,00 лева;
- Имот №146021 с площ 0,680 дка, изоставена нива, осма категория, м.”Край село”,
с граници и съседи: имот №146003, 000446, 000098, при начална тръжна цена 136,00
лева;

Председател:
Секретар:

15.
- Имот №146022 с площ 1,852 дка, изоставена нива, осма категория, м.”Край
село”, с граници и съседи: имот №004070, 146001, 000446, 004069, при начална
тръжна цена 370,00 лева;
- Имот №147022 с площ 2,014 дка, изоставена нива, осма категория, м.”Старо
гробе”, с граници и съседи: имот №147028, 147029, 147021, 147023, при начална
тръжна цена 402,00 лева.
3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора
за продажба.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 11
“против” – няма
“въздържали се” – 3
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
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
11. Петьо Георгиев Колеолов
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 Мартин Джермов.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов –
Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска
собственост (ЧОС) в с. Дюлево на собственика на законно построена върху него
сграда.
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и
общинска собственост” при общинска администрация.
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване.

Председател:
Секретар:

16.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 561
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, съгласно чл.44, ал.1, т.3, ал.3 и ал.4 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 Урегулиран поземлен имот
V – 323 в кв.36 с площ от 1020 кв.м. по ПУП на с. Дюлево, определена от независим
оценител на имоти в размер на 6180,00лв. /без вкл. ДДС/.
2. Продава на Р. Г. К. Урегулиран поземлен имот V – 323 в кв.36 с площ от 1020
кв.м. по ПУП на с. Дюлево, при граници на имота: улица, УПИ VІ-325, УПИ VІІІ-327,
УПИ ХІІ-324, и УПИ ІV-320, за сумата от 6180,00лв. /без вкл. ДДС/.
3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на
имота на общината със съсобственика на законно построената върху него сграда.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Председател:
Секретар:

17.
В залата влезе Мартин Джермов.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на
наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в
община Средец.
Докладва Веселина Пашова – директор на 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 562
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47 от Закона за общинската
собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община
Средец,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Определя за продажба общинско жилище в блок 2, представляващо
апартамент № 1 със застроена площ от 61,07кв.м., избено помещение № 1 с
полезна площ от 12,59кв.м., ведно с 21,312% идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж върху УПИ І квартал 23 по плана на с. Голямо Буково.
2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на
3100лева.
3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване
под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 3100лева с Я. Т. П..
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев

за
за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

18.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Петър Марков Джермов
Петьо Георгиев Колеолов
Румен Хърсев Чанков
Светла Иванова Джермова
Таня Ненова Тодорова
Тодорка Славова Георгиева
Яна Иванова Биюкова
Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж.
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Докладна записка от инж. Иван
Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №228001, 228002,
202010, находящи се в землището на гр. Средец.
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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 563
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38,
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец
възнамерява да продаде под №226 – имот №228001, под №227 – имот №228002, под
№228 – имот №202010 находящи се в землището на гр. Средец.
2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот
№228001 в размер на 19361,00 лева, за имот №228002 в размер на 38077,00 лева, за
имот №202010 в размер на 5569,00 лева.
3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с
тайно наддаване на ЧОС, на следните имоти, находящи се в м. „Божура” в
землището на гр.Средец:
- имот №228001 с площ 4,652 дка, нтп – залесена територия, попадаща в
отдел 103/19 и 103/20, с отреден УПИ І, квартал 28 по ПУП на ТК „Божура” с
Председател:
Секретар:

19.
граници и съседи: имот №228002, 228005, 237002, 237003, при начална тръжна
цена 19361,00 лева;
- имот №228002 с площ 8,544 дка, нтп – залесена територия, попадаща в
отдел 103/н, 103/19 и 103/20, с отреден УПИ ІІ, квартал 28 по ПУП на ТК „Божура”,
с граници и съседи: имот №228001, 237003, 237001, 228003, 046160, 228005, при
начална тръжна цена 38077,00 лева;
- имот №202010 с площ 1,338 дка, нтп – залесена територия, попадаща в
отдел 103/22, с отреден УПИ Х, квартал 2 по ПУП на ТК „Божура”, с граници и
съседи: имот №202002, 202009, 237002, 202011, при начална тръжна цена 5569,00
лева.
4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора
за продажба.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
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
11. Петьо Георгиев Колеолов
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
за

От залата излезе Мирослав Пенев.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от днешния дневен ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване
право на безвъзмездно управление върху имот частна общинска собственост
(ЧОС) за нуждите на Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001”
гр.Средец.
Председател:
Секретар:

20.
Докладва Веселина Пашова – директор на 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 564
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.12 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Предоставя право на безвъзмездно управление на Общински спортен клуб по
борба „Странджа-2001” гр. Средец, представлявано от Стоян Киров Петков –
председател, имот частна общинска собственост, а именно: помещение (бивша
столова-кухня) със застроена площ от 378 кв.м., находящо се на първи етаж от
триетажна масивна сграда (бивш битов комбинат), с административен адрес:
ул.„Лиляна Димитрова” №1, изградена в УПИ ХVІІ, кв.47 по плана на гр. Средец,
целият с площ от 1313 кв.м., при граници на сградата: изток – външен зид, запад –
външен зид, север – общинско помещение, юг – външен зид, и при граници на УПИ:
изток – УПИ V и VІ, запад – улица, север – УПИ ІV и юг – УПИ ХVІ, с Акт за ЧОС
№75 / 02.02.1998г.
2. Упълномощава кмета на община Средец да сключи договор за безвъзмездно
право на управление за срок от 10 /десет/ години.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков

за
за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:

21.
13.
14.
15.
16.
17.

Светла Иванова Джермова
Таня Ненова Тодорова
Тодорка Славова Георгиева
Яна Иванова Биюкова
Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Даване на съгласие за анексиране на договори за аренда, сключени между
община Средец и „Агро-лес” ООД.
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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3
гласа, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 565
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.16 от Закона за аренда в
земеделието,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат анексирани договори за аренда №13/21.05.2012г.,
№14/26.05.2015г. и №19/29.12.2016г. сключени между община Средец и „Агро-лес”
ООД, относно отпадане на текста: „В случай на депозирано искане в Община
Средец за покупка на недвижим имот – обект на настоящият договор,
АРЕНДОДАТЕЛЯТ се задължава в писмена форма, в срок 7 дни от депозиране на
искането, да уведоми АРЕНДАТОРА за провеждане на процедура по покупкопродажба на съответния недвижим имот и евентуално прекратяване на договора
относно продадения имот, след изтичане на съответната стопанска година”.
2. Всички останали клаузи на договорите остават непроменени.
3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи анексите към договори за
аренда №13/21.05.2012г., №14/26.05.2015г. и №19/29.12.2016г. между община Средец и
„Агро-лес” ООД.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 10
“против” – няма
“въздържали се” – 3
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов

за
за
Председател:
Секретар:

22.
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
9. Николай Иванов Танчев
за
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
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

В залата влезе Мирослав Пенев.
Динко Цъцаров: ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на
съсобствен имот в с. Богданово по реда на чл.33 от Закона за собствеността.
Докладва Веселина Пашова – директор на 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 566
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.33 от Закона за собствеността,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Отказва да закупи и дава съгласие масивна сграда – фурна със застроена площ от
240кв.м., изградена в УПИ ІХ-193 квартал 13 по плана с. Богданово с площ от
910кв.м. при граници: УПИ VІІІ, УПИ Х и улица, да бъде продадена от собственика
ПК „Никола Попов” с. Факия на трето лице на цена 2500лева.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова

за
Председател:
Секретар:

23.
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от
закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за
собствеността.
Докладва Веселина Пашова – директор на 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 567
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Отказва да закупи и дава съгласие ½ идеална част от отстъпеното право на
строеж върху общински УПИ ХХVІІ-1922 квартал 112 по ПУП на гр. Средец, ведно с
½ идеална част от изградените в него: едноетажна масивна жилищна сграда със
застроена площ 63 кв.м., лятна кухня – 24 кв.м. и гараж – 24кв.м., изградени в
общински УПИ ХХVІІ-1922 квартал 112 по ПУП на гр. Средец с площ от 612 кв.м.
при граници: УПИ ХХVІІІ-1918, УПИ VІІІ-1941, УПИ ХХVІ-1923 и улица, да бъде
продадена от собственика Г. Д. К. – Х. на трето лице на цена 2500лева.
Общ брой на общинските съветници – 17
Председател:
Секретар:

24.
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: Следващата ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Пътни разходи на служители от Общински исторически музеи гр. Средец.
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси,
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думате. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Имам въпрос. Г-жо Бойчева, по какъв начин се определят
процентите за изплащане на пътни разходи, защото в случая виждаме 50% за едни и
85% за други, дайте ми обосновка, нека има яснота.
Петя Бойчева: Съгласно докладната за бюджета, години наред са разделени по
този начин. Това е решение на ОбС съгласно докладната за бюджета. По принцип 50%
е на територията на общината, а 85% когато се пътува от Бургас към някое населено
место в нашата община, това е разделението.
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” – 1
глас, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 568
25 април 2018 година

Председател:
Секретар:

25.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до
месторабота, в размер на 50 % от стойността на билета на междуградския
автобусен превоз по маршрут - с. Дебелт – гр.Средец - с.Дебелт на Тинка Иванова
Бончева – деловодител в ОИМ гр. Средец, считано от 01.03.2018 г.
2. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до
месторабота, в размер на 50 % от стойността на билета на междуградския
автобусен превоз по маршрут - гр.Средец - с.Дебелт – гр.Средец на Цветана Иванова
Иванова – екскурзовод в ОИМ гр. Средец, считано от 15.03.2018 г.
3. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до
месторабота, в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския
автобусен превоз по маршрут - гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на Емил Лъчезаров
Дакашев – уредник-археология в ОИМ гр. Средец, считано от 01.04.2018 г.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – 1
1. Антоанета Станкова Колеолова
за
2. Валери Димитрова Ангелов
за
3. Гошо Иванов Атанасов
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
11. Петьо Георгиев Колеолов
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: Преминаваме към ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред
– Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и
Председател:
Секретар:

26.
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.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания. Г-н Гърков заповядайте.
Живко Гърков: Г-жа Стойчева обсъждахме този въпрос на комисиите, но все пак
да попитам, инвестиции в размер на определената сума посочена там е за пет години,
срока на концесионния договор е двадесет и пет години, от петата до двадесет и
петата година предполагам, че инвестициите намаляват количеството доста.
Маргарита Стойчева: Всички кандидати, преди кандидатстване са направили
оглед на язовирите, специално тези двата язовира в Суходол, не че и другите нямат
нужда, но имат сериозна нужда от ремонти, кандидатите го знаят това и в самата
инвестиционна програма са го описали.
Живко Гърков: Да се покаже, че всъщност основните инвестиции са първите пет
години. Второто ми питане е малко, сега знам че съгласно закона за концесиите и
правилника за приложението му ***** самия закон поставя участниците в
неравностойно положение когато става дума за юридически и физически лица, тъй
като изискванията за юридическите лица са доста повече отколкото за физическите
лица. Това поражда чувство за неравнопоставеност между участниците. Искам да ви
помоля, не да ми отговаряте веднага, е ли е възможно при следващите евентуално
такива търгове, по някакъв начин ако закона позволява да се поставят на съвсем
равностойно положение всички участници в такъв търг.
Маргарита Стойчева: Закона е променен т.е. има съвсем нов Закон за
концесиите и след като изминат определените срокове за приемане на наредби по
новия закон, след това се приема национална стратегия по закона за концесиите, след
тази стратегия общинските съвети ще приемат план за изпълнение на тези концесии и
за отдаването на концесиите. Така че сега ние работим по стария закон, така
приключваме по стария закон.
Живко Гърков: Защо питам, просто в конкретния случай се оказва, че едно лице
е непознато за територията на общината. …. И последното, което искам да попитам,
но то не е точно в рамките на това което ще вземем като решение, на участниците,
които не са спечелили търга, в рамките на какъв срок трябва да им бъдат възстановени
сумите внесени като гаранция.
Адв. Ирина Камбурова: След сключването на договора, ако поканения за
сключване на договор се откаже, респективно се кани втория, за това се задържа тази
гаранция.
Живко Гърков: За тези, които не са допуснати на последния кръг на търга. Питам
като технология за колко време.
Адв. Ирина Камбурова: След влизането в сила на решението. От класираните
след като се сключи окончателно договор с избрания.
Председател:
Секретар:

27.
Маргарита Стойчева: Срока за сключване на договора е до три месеца.
Имаше питане от кандидати които, не са избрани, обяснили сме им.
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” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 569
25 април 2018 година
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.58, ал.2,
т.1, и чл.59 от Закона за концесиите и чл.84, чл.86 и чл.89 от Правилника за прилагане
на Закона за концесиите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА КОНЦЕСИОНЕР 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.”
класираният на първо място в процедурата участник Н. Ю. Ю.
II. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯТА 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.” , както следва:
1. Размер на годишно концесионно възнаграждение – 4350/ четири хиляди
триста и петдесет/ лева без включен ДДС;
2. Размер на инвестиции в обектите на концесията – 734 654,58
(седемстотин тридесет и четири хиляди, шестотин петдесет и четири
лева и петдесет и осем стотинки) лева без включен ДДС;
3. Срок за изпълнение на инвестициите, считано от датата на
подписване на договора за концесия – 5 (пет) години;
III. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ както следва:
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА
4.1. Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има
право:
4.1.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия,
описани в договора.
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4.1.2. На право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други
активи, описани в договора.
4.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по
договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация
и документи.
4.1.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията
на концесионера.
4.1.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор,
освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при
форсмажорни обстоятелства.
4.1.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията
на концесионера са съобразени с договорните условия.
4.1.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
4.1.8. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото
преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и
другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи,
инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация,
изготвена във връзка с концесията.
4.1.9. Да търси правата си при установени и отразени в констативен
протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
4.1.10. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
4.2. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
4.2.1. Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се
осъществява, съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния
договор.
4.2.2. Да съгласува своевременно предоставените от концесионера
инвестиционни програми и работни проекти, ако същите са свързани с изпълнението
на предмета на договора.
4.2.3. Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
4.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА
5.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
5.1.1. 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.
5.1.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство на концесионната територия.
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5.1.3. Да съгласува предварително с концедента извършването на
подобрения на концесионната територия.
5.1.4. 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.
5.1.5. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
5.1.6. Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност
чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
5.1.7. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.1.8. Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
5.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
5.2.1. 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.
● 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.
5.2.2. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
5.2.3. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на
трети лица.
5.2.4. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по
експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните
съоръжения, регламентирани в Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол на техническото им състояние и да съобразява
дейността си с действащото законодателство.
Председател:
Секретар:

30.
5.2.4.1. 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.
5.2.5. 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.
5.2.6. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация в Община
Средец за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:
 При наличие на коловози по короната на стената да се извършва
насипване на същите;
 Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 Почистване от тревна,храстовидна и дървесна растителност и
насипване със земни маси на сухия и мокрия откос на стената;
 Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб;
 Поддържане в добро техническо състояние 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.
5.2.7. 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.
5.2.8. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
5.2.9. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие,
по ред текущо уточняван между страните.
5.2.10. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед
комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в
Екологичния анализ на концесионната документация.
5.2.11. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната
среда, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да
изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2.12. Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема,
предвиден в Социалния анализ на концесионната документация – най-малко 1
работно място на постоянен трудов договор – по професия “Работник, ферма
(рибовъд)” – код 62211005 от Националната класификация на професиите и
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длъжностите (НКПД 2011) или „Работник, рибно стопанство” – код 92160002
от НКПД 2011.
5.2.13. За застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички
възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо
поддържане и ремонт.
5.2.14. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси
по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
5.2.15. 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:
а/. 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.
б/. 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.
в/. Концесионерът е длъжен:
 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.
 Да съгласува аварийния план по предходната точка с кмета на община
Средец и със собствениците на хидротехнически съоръжения по
поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния
договор.
г/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
д/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
е/. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
5.2.16. По време на експлоатацията и евентуални строително-ремонтни
дейности в границите на имота да бъдат спазвани изискванията на Закона за
културното наследство.
5.2.17. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на
концесионера. Концедентът не дължи никакви обезщетения за извършените
подобрения.
5.2.18. В 7-дневен срок, считано от датата на изграждане на обектите,
концесионерът е длъжен да актуализира застрахователния договор или да сключи
нов такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на Община
Средец, за срока на концесията.
5.2.19. Да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е
спечелил концесионната процедура и то в предвидените срокове, както следва:
Размер на годишно концесионно възнаграждение в размер на 4350,00лева без
включен ДДС
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Инвестиционната програма, която дружеството предвижда да осъществи
върху концесионния обект в размер на 734 654,58 лв. без включен ДДС следва да бъде
осъществена за срок от 5 / пет/ години.
5.2.20. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на
околната среда или имота – предмет на настоящия договор.
5.2.21. Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да
не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на
имота и изградените в него съоръжения.
5.2.22. Да извършва концесионните дейности при спазване на съответните
технологични изисквания.
5.2.23. Да изпълнява предписанията на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните
лица.
5.2.24. Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му
земя, които не са предвидени в инвестиционната програма.
5.2.25. Да не допуска действия на трети лица и да не предявява претенции за
обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.
5.2.26. За извършване на дейности по водовземане, както и за извършване на
дейности в акваторията на язовира, водоема или изкуствената водна площ е
необходимо издаване на разрешително за използване на воден обект по Закона за
водите.
5.2.27. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да спазва разпоредбите на
специалните закони и съответните забрани, свързани с предмета на концесията,
както следва:
а). Относно забраните на концесионната територия:
По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните
разпоредби): “прилежащи земи на водохранилища” са земите, които се заливат
при най-високо водно ниво на водохранилището.
В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
 Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
 Строителство на животновъдни ферми;
 Строителство на стопански и жилищни постройки;
 Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
 Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
 Изхвърлянето на отпадъци.
б). Относно предоставянето на вода от язовира за напояване на земеделски
производители:
Осигуряването на вода на земеделските производители е необходимо да
стане в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, съгласно които:
“Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:
1. в случаите по чл.43, ал.2; “Физическите лица – собственици или
ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и
селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на
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денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и
подземни води”.
2. за дейностите по защита на населението при обявено бедствено
положение по реда на Закона за защита при бедствия;
3. в случаите по чл.58 , ал.1, т.1 и 2. (Разрешително не се изисква, а е
необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата
дирекция за извършване на следните дейности: 1. развитие, модернизиране или
технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси,
водещи до незначително изменение на количеството и качеството на използваните
води, определено с вече издаденото разрешително; 2. ползване на повърхностни води
чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на
даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра
на секунда и полученият отток след използването влияе незначително на качеството
на водите”).”
Извън предвидените в закона случау концесионеър е длъжен да инициира
процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на
основание чл.46, ал.1, чл.60, ал.1 от Закона за водите, като разходите за издаването
на разрешението са за негова сметка.
в). Във връзка със Закона за защитените територии:
1. Концесионерът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не се
унищожават и нарушават местообитанията на безгръбначни, риби, земноводни,
влечуги и бозайници, включително и на защитените видове.
2. да не се възпрепятства достъпа на животните от т.1 до язовирите,
водоемите и изкуствени водни площи и зоните около тях във връзка с тяхното
хранене и др.необходимости;
3. да не се нарушават условията на живот на видовете от т.1, като се
отводняват, пресушават, замърсяват с отпадъци и химични вещества местата за
обитания;
4. да не се възпрепятства денонощната миграция на животните от т.1;
5. да не се пречи на размножителния процес на видовете от т.1;
6. да не се разрушават и унищожават местата за отглеждането на малки на
животните от т.1;
7. да не се унищожава хранителната среда на видовете от т.1
8. зарибяването да се съгласува с НСЗП(МОСВ) и РИОСВ с цел запазване на
видовете от т.1
5.2.28. При развитие на нови инвестиционни предложения в района на
язовирите, водоемите и изкуствената водна площ, включени в Приложения №1 и №2
на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, концесионерът следва да проведе
необходимите процедури по Глава шеста от ЗООС.
5.2.29. При упражняване на правата по концесията, както и на
съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания
относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната
среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на
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страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински
съвет - Средец и действащото законодателство.
5.2.30. Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната
стена и съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на
техническото им състояние.
5.2.31. Концесионерът е длъжен:
1. да утвърждава и актуализира при промяна на обстоятелство аварийния
план за действие;
2. да организира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план
най-малко веднъж годишно;
3. да предоставя на кмета на общината информация за изготвяне на
общинския план за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;
5.2.32. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи
вълни, при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна
безопасност и защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на
аварията и нейното ликвидиране;
5.2.33. Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова
същия с необходимия резерв от материали и резервни части
5.2.34. Концесионерът е длъжен да има “Инструкция за експлоатация и
поддържане”, съобразена с язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и
утвърдена от собственика, в срок до 1 (един) месец, считано от сключване на
договора, както и да я актуализира своевременно.
5.3. Други изисквания, които е длъжен да спазва концесионера или да следи за
спазването им от трети лица, свързани с безопасната експлоатация на обекта:
5.3.1. Абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както
и поставяне на телени мрежи по тях
5.3.2. Ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и
наличието на просмукващи води от стената
5.3.3. Редовно да се почистват сухия и мокър откос на стената от дребна
растителност и дървета
5.3.4. Преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти
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5.3.5. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност
и при необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената
5.3.6. При улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум,
никога да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през
зимата
5.3.7. Дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг
нежелан инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието
землище е хидротехническото съоръжение.
5.3.8. По време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в
границите на имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2
от Закона за културното наследство.
5.3.9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да следи за спазване на забраните за:
- преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен
когато има направен път;
- засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
- извършване на паша по сухия откос на язовирните стени;
- засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние
по-малко от 10 m от откосите;
- къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
5.3.10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да упражнява контрол за ползването на
плавателни съдове в язовирите да се извършва при спазване на изискванията на
Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ДВ,
бр. 65 от 1996 г.).
5.4. Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с
нормалната 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
(виж раздел Б на концесионните анализи);
- 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 текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение (виж
концесионния анализ и проекта за концесионен договор). Тези задължения на
концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които
е намалена стойността на концесионното възнаграждение. (виж раздел Г на
концесионния анализ).
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VI. ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ
ДОГОВОР в размер до 3 (три) месеца.
VII. ЗАДЪЛЖАВА определеният за концесионер участник НЕСРИН
ЮЛФЕДОВ ЮМЕРОВ, ЕГН – 8108085044, адрес област Разград, община Самуил, с.
Голяма вода, ул.”Бели лом” №11, притежаващ лична карта №641268431, издадена
на 01.11.2010г. от МВР – Разград.
да представи документите за удостоверяване на обстоятелствата по
чл.16, ал.1 - 4 от ЗК, както следва:
1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът
не е обявен в несъстоятелност, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
2. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът
не е в процедура по ликвидация, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
3. Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за управител
или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо
лице – на неговия представител в съответния управителен орган, за удостоверяване
липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл. 16, ал.2, т. 3 от ЗК,
издадено след датата на приемане на настоящето решение.
4. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от
ДОПК, издадено от отдел „Местни данъци и такси” към Община Средец след
датата на приемане на настоящето решение.
5. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от
ДОПК, издадено от Националната агенция по приходите след датата на приемане на
настоящето решение.
6. Декларация за липсата на обстоятелствата, посочен в чл. 16, ал.3, т.3 и
т.4 и ал.4, т.3 и т.4 от ЗК, подписана след датата на приемане на настоящето
решение.
VIII. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Средец да сключи концесионния
договор и представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му,
както и да организира контрола по изпълнението на концесионния договор и да
представлява общината по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния
договор.
Настоящето решение подлежи на обнародване в „Държавен вестник”.
Настоящето решение и препис-извлечение от протокола по чл.48, ал.2 от ЗК,
относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците да се
предоставят на заинтересуваните участници в процедурата в 7-дневен срок от
приемане на решението по реда на чл.48а от ЗК.
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.
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Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

В залата влезе Антоанета Колеолова.
От залата излязоха Таня Тодорова и Живко Гърков.
Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец
относно: Определяне на концесионер 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 местността „Першава” 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 №405/29.12.1999 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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 570
25 април 2018 година
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На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.58,
ал.2, т.1, и чл.59 от Закона за концесиите и чл.84, чл.86 и чл.89 от Правилника за
прилагане на Закона за концесиите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА КОНЦЕСИОНЕР 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 местността „Першава” 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 №405/29.12.1999 год.”,
класираният на първо място в процедурата участник - „ЕКОМИЛКАГРОТОДОРОВ” ЕООД.
II. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯТА 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 местността „Першава” 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 №405/29.12.1999 год.” , както
следва:
1. Размер на годишно концесионно възнаграждение – 4000,00 /четири
хиляди/ лева без включен ДДС;
2. Размер на инвестиции в обектите на концесията – 138 000,00 (сто
тридесет и осем хиляди) лева без включен ДДС;
3. Срок за изпълнение на инвестициите, считано от датата на
подписване на договора за концесия – 5 (пет) години;
III. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ както следва:
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА
4.1. Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има
право:
4.1.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия,
описани в договора.
4.1.2. На право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други
активи, описани в договора.
4.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по
договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация
и документи.
4.1.4.Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на
концесионера.
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4.1.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по
договор, освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при
форсмажорни обстоятелства.
4.1.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията
на концесионера са съобразени с договорните условия.
4.1.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
4.1.8. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото
преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и
другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи,
инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация,
изготвена във връзка с концесията.
4.1.9. Да търси правата си при установени и отразени в констативен
протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
4.1.10. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
4.2. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
4.2.1. Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се
осъществява, съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния
договор.
4.2.2. Да съгласува своевременно предоставените от концесионера
инвестиционни програми и работни проекти, ако същите са свързани с изпълнението
на предмета на договора.
4.2.3. Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
4.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА
5.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
5.1.1. 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.
5.1.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство на концесионната територия.
5.1.3. Да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия.
5.1.4. Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани
в концесионната документация, както и всички други дейности, които не
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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.
5.1.5. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
5.1.6. Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност
чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
5.1.7. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.1.8. Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
5.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
5.2.1. 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.
● 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.
5.2.2. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
5.2.3. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на
трети лица.
5.2.4. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по
експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните
съоръжения, регламентирани в Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол на техническото им състояние и да съобразява
дейността си с действащото законодателство.
5.2.4.1. 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
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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.
5.2.5. 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.
5.2.6. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация в Община
Средец за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:
 При наличие на коловози по короната на стената да се извършва
насипване на същите;
 Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 Почистване от тревна, храстовидна и дървесна растителност и
насипване със земни маси на сухия и мокрия откос на стената;
 Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб;
 Поддържане в добро техническо състояние 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.
5.2.7. 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.
5.2.8. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
5.2.9. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие,
по ред текущо уточняван между страните.
5.2.10. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед
комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в
Екологичния анализ на концесионната документация.
5.2.11. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната
среда, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да
изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2.12. Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема,
предвиден в Социалния анализ на концесионната документация – най-малко 1
работно място на постоянен трудов договор – по професия “Работник, ферма
(рибовъд)” – код 62211005 от Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД 2011) или „Работник, рибно стопанство” – код 92160002 от
НКПД 2011.
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5.2.13. За застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички
възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо
поддържане и ремонт.
5.2.14. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси
по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
5.2.15. 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:
а/. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите
права, концесионерът е длъжен да спазва изискванията, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, човешкото
здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.
б/. 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.
в/. Концесионерът е длъжен:
 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.
 Да съгласува аварийния план по предходната точка с кмета на община
Средец и със собствениците на хидротехнически съоръжения по
поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния
договор.
г/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
д/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
е/. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
5.2.16. По време на експлоатацията и евентуални строително-ремонтни
дейности в границите на имота да бъдат спазвани изискванията на Закона за
културното наследство.
5.2.17. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на
концесионера. Концедентът не дължи никакви обезщетения за извършените
подобрения.
5.2.18. В 7-дневен срок, считано от датата на изграждане на обектите,
концесионерът е длъжен да актуализира застрахователния договор или да сключи
нов такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на Община
Средец, за срока на концесията.
5.2.19. Да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е
спечелил концесионната процедура и то в предвидените срокове, както следва:
Размер на годишно концесионно възнаграждение – 4 000,00 лева без включен
ДДС.
Инвестиционната програма, която дружеството предвижда да осъществи
върху концесионния обект в размер на 138 000,00лв. без включен ДДС следва да бъде
осъществена за срок от 5 / пет/ години.
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5.2.20. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на
околната среда или имота – предмет на настоящия договор.
5.2.21. Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да
не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на
имота и изградените в него съоръжения.
5.2.22. Да извършва концесионните дейности при спазване на съответните
технологични изисквания.
5.2.23. Да изпълнява предписанията на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните
лица.
5.2.24. Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му
земя, които не са предвидени в инвестиционната програма.
5.2.25. Да не допуска действия на трети лица и да не предявява претенции за
обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.
5.2.26. За извършване на дейности по водовземане, както и за извършване на
дейности в акваторията на язовира, водоема или изкуствената водна площ е
необходимо издаване на разрешително за използване на воден обект по Закона за
водите.
5.2.27. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да спазва разпоредбите на
специалните закони и съответните забрани, свързани с предмета на концесията,
както следва:
а). Относно забраните на концесионната територия:
По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните
разпоредби):“прилежащи земи на водохранилища” са земите, които се заливат
при най-високо водно ниво на водохранилището.
В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
 Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
 Строителство на животновъдни ферми;
 Строителство на стопански и жилищни постройки;
 Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
 Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
 Изхвърлянето на отпадъци.
б). Относно предоставянето на вода от язовира за напояване на земеделски
производители:
Осигуряването на вода на земеделските производители е необходимо да
стане в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, съгласно които:
“Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:
1. в случаите по чл.43, ал.2; “Физическите лица – собственици или ползватели на
недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните
образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие
за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни
води”.
2. за дейностите по защита на населението при обявено бедствено положение по
реда на Закона за защита при бедствия;
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3. в случаите по чл.58 , ал.1, т.1 и 2. (Разрешително не се изисква, а е необходимо
само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за
извършване на следните дейности: 1. развитие, модернизиране или технологично
обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, водещи до
незначително изменение на количеството и качеството на използваните води,
определено с вече издаденото разрешително; 2. ползване на повърхностни води
чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането
на даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10
литра на секунда и полученият отток след използването влияе незначително на
качеството на водите”).”
Извън предвидените в закона случау концесионеър е длъжен да инициира
процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на
основание чл.46, ал.1, чл.60, ал.1 от Закона за водите, като разходите за издаването
на разрешението са за негова сметка.
в). Във връзка със Закона за защитените територии:
1. Концесионерът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не се
унищожават и нарушават местообитанията на безгръбначни, риби, земноводни,
влечуги и бозайници, включително и на защитените видове.
2. да не се възпрепятства достъпа на животните от т.1 до язовирите,
водоемите и изкуствени водни площи и зоните около тях във връзка с тяхното
хранене и др.необходимости;
3. да не се нарушават условията на живот на видовете от т.1, като се
отводняват, пресушават, замърсяват с отпадъци и химични вещества местата за
обитания;
4. да не се възпрепятства денонощната миграция на животните от т.1;
5. да не се пречи на размножителния процес на видовете от т.1;
6. да не се разрушават и унищожават местата за отглеждането на малки на
животните от т.1;
7. да не се унищожава хранителната среда на видовете от т.1
8. зарибяването да се съгласува с НСЗП(МОСВ) и РИОСВ с цел запазване на
видовете от т.1
5.2.28. При развитие на нови инвестиционни предложения в района на
язовирите, водоемите и изкуствената водна площ, включени в Приложения №1 и №2
на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, концесионерът следва да проведе
необходимите процедури по Глава шеста от ЗООС.
5.2.29. При упражняване на правата по концесията, както и на
съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания
относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната
среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на
страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет
- Средец и действащото законодателство.
5.2.30. Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната
стена и съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация
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на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на
техническото им състояние.
5.2.31. Концесионерът е длъжен:
1. да утвърждава и актуализира при промяна на обстоятелство аварийния
план за действие;
2. да организира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план
най-малко веднъж годишно;
3. да предоставя на кмета на общината информация за изготвяне на
общинския план за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;
5.2.32. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи
вълни, при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна
безопасност и защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на
аварията и нейното ликвидиране;
5.2.33. Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова
същия с необходимия резерв от материали и резервни части
5.2.34. Концесионерът е длъжен да има “Инструкция за експлоатация и
поддържане”, съобразена с язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и
утвърдена от собственика, в срок до 1 (един) месец, считано от сключване на
договора, както и да я актуализира своевременно.
5.3. Други изисквания, които е длъжен да спазва концесионера или да следи за
спазването им от трети лица, свързани с безопасната експлоатация на обекта:
5.3.1. Абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както
и поставяне на телени мрежи по тях
5.3.2. Ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и
наличието на просмукващи води от стената
5.3.3. Редовно да се почистват сухия и мокър откос на стената от дребна
растителност и дървета.
5.3.4. Преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти.
5.3.5. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и
при необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената
5.3.6. При улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум,
никога да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през
зимата
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5.3.7. Дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг
нежелан инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието
землище е хидротехническото съоръжение.
5.3.8. По време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в
границите на имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2
от Закона за културното наследство.
5.3.9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да следи за спазване на забраните за:
- преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен
когато има направен път;
- засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
- извършване на паша по сухия откос на язовирните стени;
- засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние
по-малко от 10 m от откосите;
- къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
5.3.10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да упражнява контрол за ползването на
плавателни съдове в язовирите да се извършва при спазване на изискванията на
Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ДВ,
бр. 65 от 1996 г.).
5.4. Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с
нормалната 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
(виж раздел Б на концесионните анализи);
- 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 текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение (виж
концесионния анализ и проекта за концесионен договор). Тези задължения на
концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които
е намалена стойността на концесионното възнаграждение. (виж раздел Г на
концесионния анализ).
VI.ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА
ДОГОВОР в размер до 3 (три) месеца.

СКЛЮЧВАНЕ

НА

КОНЦЕСИОННИЯ
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VII.ЗАДЪЛЖАВА
определеният
за
концесионер
участник„ЕКОМИЛКАГРО- ТОДОРОВ”
ЕООД да представи документите за
удостоверяване на обстоятелствата по чл.16, ал.1 - 4 от ЗК, както следва:
1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е
обявен в несъстоятелност, издадено след датата на приемане на настоящото
решение.
2.
Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не
е в процедура по ликвидация, издадено след датата на приемане на настоящото
решение.
3.
Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за управител
или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е
юридическо лице – на неговия представител в съответния управителен орган, за
удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл.
16, ал.2, т. 3 от ЗК, издадено след датата на приемане на настоящото решение.
4.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
5.
издадено от отдел „Местни данъци и такси” към Община Средец след
датата на приемане на настоящото решение.
6.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от Националната агенция по приходите след датата на приемане на
настоящото решение.
7.
Декларация за липсата на обстоятелствата, посочен в чл. 16, ал.3, т.3 и
т.4 и ал.4, т.3 и т.4 от ЗК, подписана след датата на приемане на настоящото
решение.
VIII. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Средец да сключи концесионния
договор и представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му,
както и да организира контрола по изпълнението на концесионния договор и да
представлява общината по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния
договор.
Настоящето решение подлежи на обнародване в „Държавен вестник”.
Настоящето решение и препис-извлечение от протокола по чл.48, ал.2 от ЗК,
относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците да се
предоставят на заинтересуваните участници в процедурата в 7-дневен срок от
приемане на решението по реда на чл.48а от ЗК.
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 – 12
Гласували: “за” – 12
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова

за
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2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

В залата влязоха Живко Гърков и Таня Тодорова.
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер 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 №
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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 571
25 април 2018 година
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.58, ал.2,
т.1, и чл.59 от Закона за концесиите и чл.84, чл.86 и чл.89 от Правилника за прилагане
на Закона за концесиите,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА КОНЦЕСИОНЕР 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 № 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.” , класираният на първо място в
процедурата участник -„ФИШ ГРУП - 2014” ООД.
II. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯТА 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 № 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.”, както следва:
1. Размер на годишно концесионно възнаграждение – 425,00
/четиристотин двадесет и пет /лева без включен ДДС;
2. Размер на инвестиции в обектите на концесията – 41000,00
(четиридесет и една хиляди) лева без включен ДДС;
3. Срок за изпълнение на инвестициите, считано от датата на
подписване на договора за концесия – 5 /пет/ години;
III. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ както следва:
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА
4.1. Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има
право:
4.1.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия,
описани в договора.
4.1.2. На право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други
активи, описани в договора.
4.1.3. 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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4.1.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на
задълженията на концесионера.
4.1.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор,
освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при
форсмажорни обстоятелства.
4.1.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията
на концесионера са съобразени с договорните условия.
4.1.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
4.1.8. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото
преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и
другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи,
инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация,
изготвена във връзка с концесията.
4.1.9. Да търси правата си при установени и отразени в констативен
протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
4.1.10. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
4.2. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
4.2.1. Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се
осъществява, съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния
договор.
4.2.2. Да съгласува своевременно предоставените от концесионера
инвестиционни програми и работни проекти, ако същите са свързани с изпълнението
на предмета на договора.
4.2.3. Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
4.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА
5.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
5.1.1. 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.
5.1.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство на концесионната територия.
5.1.3. Да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия.
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5.1.4. 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.
5.1.5. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
5.1.6. Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност
чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
5.1.7. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.1.8. Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
5.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
5.2.1. 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.
● 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.
5.2.2. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
5.2.3. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на
трети лица.
5.2.4. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по
експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните
съоръжения, регламентирани в Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол на техническото им състояние и да съобразява
дейността си с действащото законодателство.
5.2.4.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът
трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1
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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.
5.2.5. 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.
5.2.6. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация в Община
Средец за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:
 При наличие на коловози по короната на стената да се извършва
насипване на същите;
 Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 Почистване от тревна, храстовидна и дървесна растителност и
насипване със земни маси на сухия и мокрия откос на стената;
 Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб;
 Поддържане в добро техническо състояние 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.
5.2.7. 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.
5.2.8. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
5.2.9. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие,
по ред текущо уточняван между страните.
5.2.10. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед
комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в
Екологичния анализ на концесионната документация.
5.2.11. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната
среда, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да
изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2.12. Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема,
предвиден в Социалния анализ на концесионната документация – най-малко 1
работно място на постоянен трудов договор по професия “Работник, ферма
(рибовъд)” – код 62211005 от Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД 2011) или „Работник, рибно стопанство” – код 92160002 от
НКПД 2011.
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5.2.13. За застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за
всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация,
техническо поддържане и ремонт.
5.2.14. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси
по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
5.2.15. 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:
а/. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите
права, концесионерът е длъжен да спазва изискванията, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, човешкото
здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.
б/. 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.
в/. Концесионерът е длъжен:
 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.
 Да съгласува аварийния план по предходната точка с кмета на община
Средец и със собствениците на хидротехнически съоръжения по
поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния
договор.
г/.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
д/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
е/. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
5.2.16. По време на експлоатацията и евентуални строително-ремонтни
дейности в границите на имота да бъдат спазвани изискванията на Закона за
културното наследство.
5.2.17. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на
концесионера. Концедентът не дължи никакви обезщетения за извършените
подобрения.
5.2.18. В 7-дневен срок, считано от датата на изграждане на обектите,
концесионерът е длъжен да актуализира застрахователния договор или да сключи
нов такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на Община
Средец, за срока на концесията.
5.2.19. Да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е
спечелил концесионната процедура и то в предвидените срокове, както следва:
Размер на годишното концесионно възнаграждение -425,00лева без включен
ДДС
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Инвестиционната програма, която дружеството предвижда да осъществи
върху концесионния обект в размер на 41 000,00 лв. без включен ДДС, следва да бъде
осъществена за срок от 5 /пет/ години.
5.2.20. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на
околната среда или имота – предмет на настоящия договор.
5.2.21. Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да
не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на
имота и изградените в него съоръжения.
5.2.22. Да извършва концесионните дейности при спазване на съответните
технологични изисквания.
5.2.23. Да изпълнява предписанията на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните
лица.
5.2.24. Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му
земя, които не са предвидени в инвестиционната програма.
5.2.25. Да не допуска действия на трети лица и да не предявява претенции за
обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.
5.2.26. За извършване на дейности по водовземане, както и за извършване на
дейности в акваторията на язовира, водоема или изкуствената водна площ е
необходимо издаване на разрешително за използване на воден обект по Закона за
водите.
5.2.27. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да спазва разпоредбите на
специалните закони и съответните забрани, свързани с предмета на концесията,
както следва:
а). Относно забраните на концесионната територия:
По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните
разпоредби):“прилежащи земи на водохранилища” са земите, които се заливат
при най-високо водно ниво на водохранилището.
В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
 Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
 Строителство на животновъдни ферми;
 Строителство на стопански и жилищни постройки;
 Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
 Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
 Изхвърлянето на отпадъци.
б). Относно предоставянето на вода от язовира за напояване на земеделски
производители:
Осигуряването на вода на земеделските производители е необходимо да
стане в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, съгласно които:
“Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:
1. в случаите по чл.43, ал.2; “Физическите лица – собственици или ползватели на
недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните
образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие
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за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и
подземни води”.
2. за дейностите по защита на населението при обявено бедствено положение по
реда на Закона за защита при бедствия;
3. в случаите по чл.58 , ал.1, т.1 и 2. (Разрешително не се изисква, а е необходимо
само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за
извършване на следните дейности: 1. развитие, модернизиране или технологично
обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, водещи до
незначително изменение на количеството и качеството на използваните води,
определено с вече издаденото разрешително; 2. ползване на повърхностни води
чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането
на даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10
литра на секунда и полученият отток след използването влияе незначително на
качеството на водите”).”
Извън предвидените в закона случаи концесионерът е длъжен да инициира
процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на
основание чл.46, ал.1, чл.60, ал.1 от Закона за водите, като разходите за издаването
на разрешението са за негова сметка.
в). Във връзка със Закона за защитените територии:
1. Концесионерът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не се
унищожават и нарушават местообитанията на безгръбначни, риби, земноводни,
влечуги и бозайници, включително и на защитените видове.
2. да не се възпрепятства достъпа на животните от т.1 до язовирите,
водоемите и изкуствени водни площи и зоните около тях във връзка с тяхното
хранене и др.необходимости;
3. да не се нарушават условията на живот на видовете от т.1, като се
отводняват, пресушават, замърсяват с отпадъци и химични вещества местата за
обитания;
4. да не се възпрепятства денонощната миграция на животните от т.1;
5. да не се пречи на размножителния процес на видовете от т.1;
6. да не се разрушават и унищожават местата за отглеждането на малки на
животните от т.1;
7. да не се унищожава хранителната среда на видовете от т.1
8. зарибяването да се съгласува с НСЗП(МОСВ) и РИОСВ с цел запазване на
видовете от т.1
5.2.28. При развитие на нови инвестиционни предложения в района на
язовирите, водоемите и изкуствената водна площ, включени в Приложения №1 и №2
на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, концесионерът следва да проведе
необходимите процедури по Глава шеста от ЗООС.
5.2.29. При упражняване на правата по концесията, както и на
съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания
относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната
среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на
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страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински
съвет - Средец и действащото законодателство.
5.2.30. Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната
стена и съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на
техническото им състояние.
5.2.31. Концесионерът е длъжен:
1. да утвърждава и актуализира при промяна на обстоятелство аварийния
план за действие;
2. да организира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план
най-малко веднъж годишно;
3. да предоставя на кмета на общината информация за изготвяне на
общинския план за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;
5.2.32. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи
вълни, при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна
безопасност и защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на
аварията и нейното ликвидиране;
5.2.33. Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова
същия с необходимия резерв от материали и резервни части
5.2.34. Концесионерът е длъжен да има “Инструкция за експлоатация и
поддържане”, съобразена с язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и
утвърдена от собственика, в срок до 1 (един) месец, считано от сключване на
договора, както и да я актуализира своевременно.
5.3. Други изисквания, които е длъжен да спазва концесионера или да следи за
спазването им от трети лица, свързани с безопасната експлоатация на обекта:
5.3.1. Абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира,
както и поставяне на телени мрежи по тях
5.3.2. Ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и
наличието на просмукващи води от стената
5.3.3. Редовно да се почистват сухия и мокър откос на стената от дребна
растителност и дървета
5.3.4. Преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти

Председател:
Секретар:
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5.3.5. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност
и при необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената
5.3.6. При улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум,
никога да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през
зимата
5.3.7. Дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг
нежелан инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието
землище е хидротехническото съоръжение.
5.3.8. По време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в
границите на имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2
от Закона за културното наследство.
5.3.9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да следи за спазване на забраните за:
- преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен
когато има направен път;
- засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
- извършване на паша по сухия откос на язовирните стени;
- засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние
по-малко от 10 m от откосите;
- къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
5.3.10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да упражнява контрол за ползването на
плавателни съдове в язовирите да се извършва при спазване на изискванията на
Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ДВ,
бр. 65 от 1996 г.).
5.4. Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с
нормалната 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
(виж раздел Б на концесионните анализи);
- 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 текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение (виж
концесионния анализ и проекта за концесионен договор). Тези задължения на
концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които
е намалена стойността на концесионното възнаграждение. (виж раздел Г на
концесионния анализ).
Председател:
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VI. ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ
ДОГОВОР в размер до 3 (три) месеца.
VII. ЗАДЪЛЖАВА определеният за концесионер участник - „ФИШ ГРУП 2014” ООД да представи документите за удостоверяване на обстоятелствата по
чл.16, ал.1 - 4 от ЗК, както следва:
1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е
обявен в несъстоятелност, издадено след датата на приемане на настоящото
решение.
2. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в
процедура по ликвидация, издадено след датата на приемане на настоящото
решение.
3. Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за управител или
член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е
юридическо лице – на неговия представител в съответния управителен орган, за
удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл.
16, ал.2, т. 3 от ЗК, издадено след датата на приемане на настоящето решение.
4. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от отдел „Местни данъци и такси” към Община Средец след датата
на приемане на настоящето решение.
5. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от Националната агенция по приходите след датата на приемане на
настоящето решение.
6. Декларация за липсата на обстоятелствата, посочен в чл. 16, ал.3, т.3 и т.4 и
ал.4, т.3 и т.4 от ЗК, подписана след датата на приемане на настоящето
решение.
VIII. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Средец да сключи концесионния
договор и представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му,
както и да организира контрола по изпълнението на концесионния договор и да
представлява общината по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния
договор
Настоящето решение подлежи на обнародване в „Държавен вестник”.
Настоящето решение и препис-извлечение от протокола по чл.48, ал.2 от ЗК,
относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците да се
предоставят на заинтересуваните участници в процедурата в 7-дневен срок от
приемане на решението по реда на чл.48а от ЗК.
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 – 14
Председател:
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Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Определяне на концесионер 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.
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” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 572
25 април 2018 година
Председател:
Секретар:
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На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.58, ал.2,
т.1, и чл.59 от Закона за концесиите и чл.84, чл.86 и чл.89 от Правилника за прилагане
на Закона за концесиите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА КОНЦЕСИОНЕР 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.”, класираният на първо място в процедурата
участник -„ФИШ ГРУП - 2014” ООД.
II. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯТА 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.”, както следва:
1. Размер на годишно концесионно възнаграждение – 1565,00/хиляда
петстотин шестдесет и пет /лева без включен ДДС;
2. Размер на инвестиции в обектите на концесията – 79 000,00
(седемдесет и девет хиляди) лева без включен ДДС;
3. Срок за изпълнение на инвестициите, считано от датата на
подписване на договора за концесия – 5 / пет/ години;
III. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ както следва:
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА

Председател:
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4.1. Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ
има право:
4.1.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия,
описани в договора.
4.1.2. На право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други
активи, описани в договора.
4.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по
договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация
и документи.
4.1.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията
на концесионера.
4.1.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор,
освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при
форсмажорни обстоятелства.
4.1.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията
на концесионера са съобразени с договорните условия.
4.1.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
4.1.8. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото
преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и
другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи,
инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация,
изготвена във връзка с концесията.
4.1.9. Да търси правата си при установени и отразени в констативен
протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
4.1.10. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
4.2. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
4.2.1. Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се
осъществява, съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния
договор.
4.2.2. Да съгласува своевременно предоставените от концесионера
инвестиционни програми и работни проекти, ако същите са свързани с изпълнението
на предмета на договора.
4.2.3. Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
4.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА
5.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
Председател:
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5.1.1. 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.
5.1.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство на концесионната територия.
5.1.3. Да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия.
5.1.4. 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.
5.1.5. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
5.1.6. Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност
чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
5.1.7. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.1.8. Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
5.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
5.2.1. 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.
● 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.
5.2.2. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
5.2.3. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на
трети лица.
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5.2.4. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по
експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните
съоръжения, регламентирани в Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол на техническото им състояние и да съобразява
дейността си с действащото законодателство.
5.2.4.1. 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.
5.2.5. 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.
5.2.6. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация в Община
Средец за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:
 При наличие на коловози по короната на стената да се извършва
насипване на същите;
 Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 Почистване от тревна, храстовидна и дървесна растителност и
насипване със земни маси на сухия и мокрия откос на стената;
 Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб;
 Поддържане в добро техническо състояние 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.
5.2.7. 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.
5.2.8. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
5.2.9. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие,
по ред текущо уточняван между страните.
5.2.10. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед
комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в
Екологичния анализ на концесионната документация.
5.2.11. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната
среда, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да
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изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2.12. Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема,
предвиден в Социалния анализ на концесионната документация – най-малко 1
работно място на постоянен трудов договор по професия “Работник, ферма
(рибовъд)” – код 62211005 от Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД 2011) или „Работник, рибно стопанство” – код 92160002 от
НКПД 2011 и 1 работно място на временен трудов договор.
5.2.13. За застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички
възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо
поддържане и ремонт.
5.2.14. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси
по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
5.2.15. 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:
а/. 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.
б/. 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.
в/. Концесионерът е длъжен:
 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.
 Да съгласува аварийния план по предходната точка с кмета на община
Средец и със собствениците на хидротехнически съоръжения по
поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния
договор.
г/.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
д/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
е/. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
5.2.16. По време на експлоатацията и евентуални строително-ремонтни
дейности в границите на имота да бъдат спазвани изискванията на Закона за
културното наследство.
5.2.17. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на
концесионера. Концедентът не дължи никакви обезщетения за извършените
подобрения.
5.2.18. В 7-дневен срок, считано от датата на изграждане на обектите,
концесионерът е длъжен да актуализира застрахователния договор или да сключи
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нов такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на Община
Средец, за срока на концесията.
5.2.19. Да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е
спечелил концесионната процедура и то в предвидените срокове, както следва:
Размер на годишното концесионно възнаграждение – 1565,00лева без включен
ДДС
Инвестиционната програма, която дружеството предвижда да осъществи
върху концесионния обект в размер на79 000,00 лв. без включен ДДС следва да бъде
осъществена за срок от 5 / пет/ години.
5.2.20. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на
околната среда или имота – предмет на настоящия договор.
5.2.21. Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да
не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на
имота и изградените в него съоръжения.
5.2.22. Да извършва концесионните дейности при спазване на съответните
технологични изисквания.
5.2.23. Да изпълнява предписанията на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните
лица.
5.2.24. Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му
земя, които не са предвидени в инвестиционната програма.
5.2.25. Да не допуска действия на трети лица и да не предявява претенции за
обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.
5.2.26. За извършване на дейности по водовземане, както и за извършване на
дейности в акваторията на язовира, водоема или изкуствената водна площ е
необходимо издаване на разрешително за използване на воден обект по Закона за
водите.
5.2.27. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да спазва разпоредбите на
специалните закони и съответните забрани, свързани с предмета на концесията,
както следва:
а). Относно забраните на концесионната територия:
По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните
разпоредби):“прилежащи земи на водохранилища” са земите, които се заливат
при най-високо водно ниво на водохранилището.
В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
 Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
 Строителство на животновъдни ферми;
 Строителство на стопански и жилищни постройки;
 Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
 Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
 Изхвърлянето на отпадъци.
б). Относно предоставянето на вода от язовира за напояване на земеделски
производители:
Председател:
Секретар:

66.
Осигуряването на вода на земеделските производители е необходимо да
стане в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, съгласно които:
“Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:
1. в случаите по чл.43, ал.2; “Физическите лица – собственици или ползватели на
недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните
образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие
за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни
води”.
2. за дейностите по защита на населението при обявено бедствено положение по
реда на Закона за защита при бедствия;
3. в случаите по чл.58, ал.1, т.1 и 2. (Разрешително не се изисква, а е необходимо
само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за
извършване на следните дейности: 1. развитие, модернизиране или технологично
обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, водещи до
незначително изменение на количеството и качеството на използваните води,
определено с вече издаденото разрешително; 2. ползване на повърхностни води
чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането
на даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10
литра на секунда и полученият отток след използването влияе незначително на
качеството на водите”).
Извън предвидените в закона случау концесионеър е длъжен да инициира
процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на
основание чл.46, ал.1, чл.60, ал.1 от Закона за водите, като разходите за издаването
на разрешението са за негова сметка.
в). Във връзка със Закона за защитените територии:
1.Концесионерът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не се
унищожават и нарушават местообитанията на безгръбначни, риби, земноводни,
влечуги и бозайници, включително и на защитените видове.
2.да не се възпрепятства достъпа на животните от т.1 до язовирите,
водоемите и изкуствени водни площи и зоните около тях във връзка с тяхното
хранене и др.необходимости;
3. да не се нарушават условията на живот на видовете от т.1, като се
отводняват, пресушават, замърсяват с отпадъци и химични вещества местата за
обитания;
4. да не се възпрепятства денонощната миграция на животните от т.1;
5. да не се пречи на размножителния процес на видовете от т.1;
6. да не се разрушават и унищожават местата за отглеждането на малки на
животните от т.1;
7. да не се унищожава хранителната среда на видовете от т.1
8. зарибяването да се съгласува с НСЗП(МОСВ) и РИОСВ с цел запазване на
видовете от т.1
5.2.28. При развитие на нови инвестиционни предложения в района на
язовирите, водоемите и изкуствената водна площ, включени в Приложения №1 и №2
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на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, концесионерът следва да
проведе необходимите процедури по Глава шеста от ЗООС.
5.2.29. При упражняване на правата по концесията, както и на
съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания
относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната
среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на
страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет
- Средец и действащото законодателство.
5.2.30. Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната
стена и съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на
техническото им състояние.
5.2.31. Концесионерът е длъжен:
1. да утвърждава и актуализира при промяна на обстоятелство аварийния
план за действие;
2. да организира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план
най-малко веднъж годишно;
3. да предоставя на кмета на общината информация за изготвяне на
общинския план за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;
5.2.32. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи
вълни, при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна
безопасност и защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на
аварията и нейното ликвидиране;
5.2.33. Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова
същия с необходимия резерв от материали и резервни части
5.2.34. Концесионерът е длъжен да има “Инструкция за експлоатация и
поддържане”, съобразена с язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и
утвърдена от собственика, в срок до 1 (един) месец, считано от сключване на
договора, както и да я актуализира своевременно.
5.3. Други изисквания, които е длъжен да спазва концесионера или да следи за
спазването им от трети лица, свързани с безопасната експлоатация на обекта:
5.3.1. Абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както
и поставяне на телени мрежи по тях
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5.3.2. Ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и
наличието на просмукващи води от стената
5.3.3. Редовно да се почистват сухия и мокър откос на стената от дребна
растителност и дървета
5.3.4. Преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти
5.3.5. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и
при необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената
5.3.6. При улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум,
никога да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през
зимата
5.3.7. Дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг
нежелан инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието
землище е хидротехническото съоръжение.
5.3.8. По време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в
границите на имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2
от Закона за културното наследство.
5.3.9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да следи за спазване на забраните за:
- преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен
когато има направен път;
- засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
- извършване на паша по сухия откос на язовирните стени;
- засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние
по-малко от 10 m от откосите;
- къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
5.3.10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да упражнява контрол за ползването на
плавателни съдове в язовирите да се извършва при спазване на изискванията на
Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ДВ,
бр. 65 от 1996 г.).
5.4. Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с
нормалната 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
(виж раздел Б на концесионните анализи);
- 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 текущи мероприятия по текущото
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поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение (виж
концесионния анализ и проекта за концесионен договор). Тези задължения на
концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които
е намалена стойността на концесионното възнаграждение. (виж раздел Г на
концесионния анализ)
VI. ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ
ДОГОВОР в размер до 3 (три) месеца.
VII. ЗАДЪЛЖАВА определеният за концесионер участник --„ФИШ ГРУП 2014” ООД да представи документите за удостоверяване на обстоятелствата по
чл.16, ал.1 - 4 от ЗК, както следва:
1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е
обявен в несъстоятелност, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
2. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в
процедура по ликвидация, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
3. Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за управител или
член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е
юридическо лице – на неговия представител в съответния управителен орган, за
удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл.
16, ал.2, т. 3 от ЗК, издадено след датата на приемане на настоящето решение.
4. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от отдел „Местни данъци и такси” към Община Средец след датата
на приемане на настоящето решение.
5. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от Националната агенция по приходите след датата на приемане на
настоящето решение.
6. Декларация за липсата на обстоятелствата, посочен в чл. 16, ал.3, т.3 и т.4 и
ал.4, т.3 и т.4 от ЗК, подписана след датата на приемане на настоящето
решение.
VIII. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Средец да сключи концесионния
договор и представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му,
както и да организира контрола по изпълнението на концесионния договор и да
представлява общината по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния
договор
Настоящето решение подлежи на обнародване в „Държавен вестник”.
Настоящето решение и препис-извлечение от протокола по чл.48, ал.2 от ЗК,
относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците да се
предоставят на заинтересуваните участници в процедурата в 7-дневен срок от
приемане на решението по реда на чл.48а от ЗК.
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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 – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на
концесионер 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.”.
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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 573
25 април 2018 година
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.58, ал.2,
т.1, и чл.59 от Закона за концесиите и чл.84, чл.86 и чл.89 от Правилника за прилагане
на Закона за концесиите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА КОНЦЕСИОНЕР 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.”, класираният на
първо място в процедурата участник -„БИСТРЕЦ АГРО ИНВЕСТ” ЕООД.
II. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯТА 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.” , както следва:
1. Размер на годишно концесионно възнаграждение - 490/четиристотин и
деветдесет/ лева без включен ДДС;
2. Размер на инвестиции в обектите на концесията – 75 280,00
(седемдесет и пет хиляди, двеста и осемдесет) лева без включен ДДС;
3. Срок за изпълнение на инвестициите, считано от датата на
подписване на договора за концесия – 5 / пет / години;
III. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ както следва:
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА
4.1. Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има
право:
4.1.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия,
описани в договора.
4.1.2. На право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други
активи, описани в договора.
4.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по
договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация
и документи.
4.1.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията
на концесионера.
4.1.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор,
освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при
форсмажорни обстоятелства.
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4.1.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако
действията на концесионера са съобразени с договорните условия.
4.1.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
4.1.8. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото
преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и
другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи,
инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация,
изготвена във връзка с концесията.
4.1.9. Да търси правата си при установени и отразени в констативен
протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
4.1.10. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
4.2. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
4.2.1. Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се
осъществява, съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния
договор.
4.2.2. Да съгласува своевременно предоставените от концесионера
инвестиционни програми и работни проекти, ако същите са свързани с изпълнението
на предмета на договора.
4.2.3. Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
4.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА
5.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
5.1.1. 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.
5.1.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство на концесионната територия.
5.1.3. Да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия.
5.1.4. 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.
5.1.5. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
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5.1.6. Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност
чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
5.1.7. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.1.8. Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
5.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
5.2.1. 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.
● 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.
5.2.2. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
5.2.3. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на
трети лица.
5.2.4. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по
експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните
съоръжения, регламентирани в Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол на техническото им състояние и да съобразява
дейността си с действащото законодателство.
5.2.4.1. 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.
5.2.5. 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.
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5.2.6. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация в Община
Средец за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:
 При наличие на коловози по короната на стената да се извършва
насипване на същите;
 Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 Почистване от тревна, храстовидна и дървесна растителност и
насипване със земни маси на сухия и мокрия откос на стената;
 Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб;
 Поддържане в добро техническо състояние 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.
5.2.7. 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.
5.2.8. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
5.2.9. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие,
по ред текущо уточняван между страните.
5.2.10. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед
комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в
Екологичния анализ на концесионната документация.
5.2.11. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната
среда, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да
изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2.12. Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема,
предвиден в Социалния анализ на концесионната документация – най-малко 1
работно място на постоянен трудов договор – по професия “Работник, ферма
(рибовъд)” – код 62211005 от Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД 2011) или „Работник, рибно стопанство” – код 92160002 от
НКПД 2011.
5.2.13. За застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички
възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо
поддържане и ремонт.
5.2.14. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси
по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
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5.2.15. 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:
а/. 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.
б/. 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.
в/. Концесионерът е длъжен:
 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.
 Да съгласува аварийния план по предходната точка с кмета на община
Средец и със собствениците на хидротехнически съоръжения по
поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния
договор.
г/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
д/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
е/. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
5.2.16. По време на експлоатацията и евентуални строително-ремонтни
дейности в границите на имота да бъдат спазвани изискванията на Закона за
културното наследство.
5.2.17. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на
концесионера. Концедентът не дължи никакви обезщетения за извършените
подобрения.
5.2.18. В 7-дневен срок, считано от датата на изграждане на обектите,
концесионерът е длъжен да актуализира застрахователния договор или да сключи
нов такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на Община
Средец, за срока на концесията.
5.2.19. Да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е
спечелил концесионната процедура и то в предвидените срокове, както следва:
Размер на годишно концесионно възнаграждение – 490,00 лева без включен ДДС
Инвестиционната програма, която дружеството предвижда да осъществи
върху концесионния обект в размер на 75280,00 лв. без включен ДДС следва да бъде
осъществена за срок от 5 /пет/ години.
5.2.20. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на
околната среда или имота – предмет на настоящия договор.
5.2.21. Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да
не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на
имота и изградените в него съоръжения.
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5.2.22. Да извършва концесионните дейности при спазване на съответните
технологични изисквания.
5.2.23. Да изпълнява предписанията на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните
лица.
5.2.24. Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му
земя, които не са предвидени в инвестиционната програма.
5.2.25. Да не допуска действия на трети лица и да не предявява претенции за
обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.
5.2.26. За извършване на дейности по водовземане, както и за извършване на
дейности в акваторията на язовира, водоема или изкуствената водна площ е
необходимо издаване на разрешително за използване на воден обект по Закона за
водите.
5.2.27. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да спазва разпоредбите на
специалните закони и съответните забрани, свързани с предмета на концесията,
както следва:
а). Относно забраните на концесионната територия:
По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните
разпоредби):“прилежащи земи на водохранилища” са земите, които се заливат
при най-високо водно ниво на водохранилището.
В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
 Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
 Строителство на животновъдни ферми;
 Строителство на стопански и жилищни постройки;
 Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
 Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
 Изхвърлянето на отпадъци.
б). Относно предоставянето на вода от язовира за напояване на земеделски
производители:
Осигуряването на вода на земеделските производители е необходимо да
стане в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, съгласно които:
“Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:
4. в случаите по чл.43, ал.2; “Физическите лица – собственици или
ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и
селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на
денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и
подземни води”.
5. за дейностите по защита на населението при обявено бедствено
положение по реда на Закона за защита при бедствия;
6. в случаите по чл.58 , ал.1, т.1 и 2. (Разрешително не се изисква, а е
необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата
дирекция за извършване на следните дейности: 1. развитие, модернизиране или
технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси,
водещи до незначително изменение на количеството и качеството на използваните
води, определено с вече издаденото разрешително; 2. ползване на повърхностни води
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чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането
на даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10
литра на секунда и полученият отток след използването влияе незначително на
качеството на водите”).”
Извън предвидените в закона случау концесионеър е длъжен да инициира
процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на
основание чл.46, ал.1, чл.60, ал.1 от Закона за водите, като разходите за издаването
на разрешението са за негова сметка.
в). Във връзка със Закона за защитените територии:
1. Концесионерът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не се
унищожават и нарушават местообитанията на безгръбначни, риби, земноводни,
влечуги и бозайници, включително и на защитените видове.
2. да не се възпрепятства достъпа на животните от т.1 до язовирите,
водоемите и изкуствени водни площи и зоните около тях във връзка с тяхното
хранене и др.необходимости;
3. да не се нарушават условията на живот на видовете от т.1, като се
отводняват, пресушават, замърсяват с отпадъци и химични вещества местата за
обитания;
4. да не се възпрепятства денонощната миграция на животните от т.1;
5. да не се пречи на размножителния процес на видовете от т.1;
6. да не се разрушават и унищожават местата за отглеждането на малки на
животните от т.1;
7. да не се унищожава хранителната среда на видовете от т.1
8. зарибяването да се съгласува с НСЗП(МОСВ) и РИОСВ с цел запазване на
видовете от т.1
5.2.28. При развитие на нови инвестиционни предложения в района на
язовирите, водоемите и изкуствената водна площ, включени в Приложения №1 и №2
на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, концесионерът следва да проведе
необходимите процедури по Глава шеста от ЗООС.
5.2.29. При упражняване на правата по концесията, както и на
съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания
относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната
среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на
страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет
- Средец и действащото законодателство.
5.2.30. Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната
стена и съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на
техническото им състояние
5.2.31. Концесионерът е длъжен:
1. да утвърждава и актуализира при промяна на обстоятелство аварийния
план за действие;
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2. да организира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния
план най-малко веднъж годишно;
3. да предоставя на кмета на общината информация за изготвяне на
общинския план за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;
5.2.32. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи
вълни, при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна
безопасност и защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на
аварията и нейното ликвидиране;
5.2.33. Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова
същия с необходимия резерв от материали и резервни части
5.2.34. Концесионерът е длъжен да има “Инструкция за експлоатация и
поддържане”, съобразена с язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и
утвърдена от собственика, в срок до 1 (един) месец, считано от сключване на
договора, както и да я актуализира своевременно.
5.3. Други изисквания, които е длъжен да спазва концесионера или да следи за
спазването им от трети лица, свързани с безопасната експлоатация на обекта:
5.3.1. Абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както
и поставяне на телени мрежи по тях
5.3.2. Ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и
наличието на просмукващи води от стената
5.3.3. Редовно да се почистват сухия и мокър откос на стената от дребна
растителност и дървета
5.3.4. Преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти
5.3.5. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и
при необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената
5.3.6. При улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум,
никога да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през
зимата
5.3.7. Дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг
нежелан инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието
землище е хидротехническото съоръжение.
5.3.8. По време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в
границите на имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2
от Закона за културното наследство.
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5.3.9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да следи за спазване на забраните
за:
- преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен
когато има направен път;
- засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
- извършване на паша по сухия откос на язовирните стени;
- засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние
по-малко от 10 m от откосите;
- къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
5.3.10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да упражнява контрол за ползването на
плавателни съдове в язовирите да се извършва при спазване на изискванията на
Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ДВ,
бр. 65 от 1996 г.).
5.4. Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с
нормалната 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
(виж раздел Б на концесионните анализи);
- 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 текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение (виж
концесионния анализ и проекта за концесионен договор). Тези задължения на
концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които
е намалена стойността на концесионното възнаграждение. (виж раздел Г на
концесионния анализ).
VI. ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ
ДОГОВОР в размер до 3 (три) месеца.
VII. ЗАДЪЛЖАВА определеният за концесионер участник --„БИСТРЕЦ
АГРО ИНВЕСТ”
ЕООД да представи документите за удостоверяване на
обстоятелствата по чл.16, ал.1 - 4 от ЗК, както следва:
1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е
обявен в несъстоятелност, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
2.
Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не
е в процедура по ликвидация, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
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Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за
управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния
орган е юридическо лице – на неговия представител в съответния управителен
орган, за удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление,
посочено в чл. 16, ал.2, т. 3 от ЗК, издадено след датата на приемане на
настоящето решение.
4.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от отдел „Местни данъци и такси” към Община Средец след датата
на приемане на настоящето решение.
5.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от Националната агенция по приходите след датата на приемане на
настоящето решение.
6.
Декларация за липсата на обстоятелствата, посочен в чл. 16, ал.3, т.3 и
т.4 и ал.4, т.3 и т.4 от ЗК, подписана след датата на приемане на настоящето
решение.
VIII. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Средец да сключи концесионния
договор и представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му,
както и да организира контрола по изпълнението на концесионния договор и да
представлява общината по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния
договор.
3.

Настоящето решение подлежи на обнародване в „Държавен вестник”.
Настоящето решение и препис-извлечение от протокола по чл.48, ал.2 от ЗК,
относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците да се
предоставят на заинтересуваните участници в процедурата в 7-дневен срок от
приемане на решението по реда на чл.48а от ЗК.
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 – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов

за
за
за
за
за
за
за
за
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Петьо Георгиев Колеолов
Румен Хърсев Чанков
Светла Иванова Джермова
Таня Ненова Тодорова
Тодорка Славова Георгиева
Яна Иванова Биюкова
Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Докладна Докладна записка
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на
концесионер 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.
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” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 574
25 април 2018 година
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.58, ал.2,
т.1, и чл.59 от Закона за концесиите и чл.84, чл.86 и чл.89 от Правилника за прилагане
на Закона за концесиите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА КОНЦЕСИОНЕР 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.”, класираният на първо място в
процедурата участник: Н. Ю. Ю.
II. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯТА 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
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№207002, №100009, №108014, №102003, имотът актуван с Акт за публична
общинска собственост № 643/07.05.2001 год.”, както следва:
1. Размер на годишно концесионно възнаграждение - 550/ петстотин и
петдесет/лева без включен ДДС;
2. Размер
на
инвестиции
в
обектите
на
концесията
–
589 238,44(петстотин осемдесет и девет хиляди, двеста тридесет и
осем и четиридесет и четири) лева без включен ДДС;
3. Срок за изпълнение на инвестициите, считано от датата на
подписване на договора за концесия –5 (пет) години;
III. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ както следва:
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА
4.1. Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има
право:
4.1.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия,
описани в договора.
4.1.2. На право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други
активи, описани в договора.
4.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по
договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация
и документи.
4.1.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията
на концесионера.
4.1.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор,
освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при
форсмажорни обстоятелства.
4.1.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията
на концесионера са съобразени с договорните условия.
4.1.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
4.1.8. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото
преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и
другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи,
инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация,
изготвена във връзка с концесията.
4.1.9. Да търси правата си при установени и отразени в констативен
протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
4.1.10. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
4.2. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
4.2.1. Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се
осъществява, съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния
договор.
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4.2.2. Да съгласува своевременно предоставените от концесионера
инвестиционни програми и работни проекти, ако същите са свързани с изпълнението
на предмета на договора.
4.2.3. Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
4.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА
5.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
5.1.1. 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.
5.1.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство на концесионната територия.
5.1.3. Да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия.
5.1.4. 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.
5.1.5. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
5.1.6. Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност
чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
5.1.7. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.1.8. Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
5.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
5.2.1. 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.
● 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
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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.
5.2.2. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
5.2.3. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на
трети лица.
5.2.4. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по
експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните
съоръжения, регламентирани в Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол на техническото им състояние и да съобразява
дейността си с действащото законодателство.
5.2.4.1. 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.
5.2.5. 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.
5.2.6. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация в Община
Средец за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:
 При наличие на коловози по короната на стената да се извършва
насипване на същите;
 Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 Почистване от тревна, храстовидна и дървесна растителност и
насипване със земни маси на сухия и мокрия откос на стената;
 Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб;
 Поддържане в добро техническо състояние 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.
5.2.7. 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
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страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема,
предвиден във Финансово-икономическия анализ.
5.2.8. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
5.2.9. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие,
по ред текущо уточняван между страните.
5.2.10. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед
комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в
Екологичния анализ на концесионната документация.
5.2.11. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната
среда, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да
изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2.12. Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема,
предвиден в Социалния анализ на концесионната документация – най-малко 1
работно място на постоянен трудов договор – по професия “Работник, ферма
(рибовъд)” – код 62211005 от Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД 2011) или „Работник, рибно стопанство” – код 92160002 от
НКПД 2011.
5.2.13. За застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички
възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо
поддържане и ремонт.
5.2.14. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси
по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
5.2.15. 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:
а/. 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.
б/. 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.
в/. Концесионерът е длъжен:
 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.
 Да съгласува аварийния план по предходната точка с кмета на община
Средец и със собствениците на хидротехнически съоръжения по
поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния
договор.
г/.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
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д/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
е/. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
5.2.16. По време на експлоатацията и евентуални строително-ремонтни
дейности в границите на имота да бъдат спазвани изискванията на Закона за
културното наследство.
5.2.17. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на
концесионера. Концедентът не дължи никакви обезщетения за извършените
подобрения.
5.2.18. В 7-дневен срок, считано от датата на изграждане на обектите,
концесионерът е длъжен да актуализира застрахователния договор или да сключи
нов такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на Община
Средец, за срока на концесията.
5.2.19. Да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е
спечелил концесионната процедура и то в предвидените срокове, както следва:
Размер на годишно концесионно възнаграждение -550лева без включен ДДС
Инвестиционната програма, която дружеството предвижда да осъществи
върху концесионния обект в размер на 589 238,44 лв. без включен ДДС следва да бъде
осъществена за срок от 5/пет/ години.
5.2.20. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на
околната среда или имота – предмет на настоящия договор.
5.2.21. Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да
не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на
имота и изградените в него съоръжения.
5.2.22. Да извършва концесионните дейности при спазване на съответните
технологични изисквания.
5.2.23. Да изпълнява предписанията на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните
лица.
5.2.24. Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му
земя, които не са предвидени в инвестиционната програма.
5.2.25. Да не допуска действия на трети лица и да не предявява претенции за
обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.
5.2.26. За извършване на дейности по водовземане, както и за извършване на
дейности в акваторията на язовира, водоема или изкуствената водна площ е
необходимо издаване на разрешително за използване на воден обект по Закона за
водите.
5.2.27. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да спазва разпоредбите на
специалните закони и съответните забрани, свързани с предмета на концесията,
както следва:
а). Относно забраните на концесионната територия:
По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните
разпоредби):“прилежащи земи на водохранилища” са земите, които се заливат
при най-високо водно ниво на водохранилището.
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В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
 Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
 Строителство на животновъдни ферми;
 Строителство на стопански и жилищни постройки;
 Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
 Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
 Изхвърлянето на отпадъци.
б). Относно предоставянето на вода от язовира за напояване на земеделски
производители:
Осигуряването на вода на земеделските производители е необходимо да
стане в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, съгласно които:
“Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:
7. в случаите по чл.43, ал.2; “Физическите лица – собственици или
ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и
селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на
денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и
подземни води”.
8. за дейностите по защита на населението при обявено бедствено
положение по реда на Закона за защита при бедствия;
9. в случаите по чл.58 , ал.1, т.1 и 2. (Разрешително не се изисква, а е
необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата
дирекция за извършване на следните дейности: 1. развитие, модернизиране или
технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси,
водещи до незначително изменение на количеството и качеството на използваните
води, определено с вече издаденото разрешително; 2. ползване на повърхностни води
чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на
даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра
на секунда и полученият отток след използването влияе незначително на качеството
на водите”).”
Извън предвидените в закона случау концесионеър е длъжен да инициира
процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на
основание чл.46, ал.1, чл.60, ал.1 от Закона за водите, като разходите за издаването
на разрешението са за негова сметка.
в). Във връзка със Закона за защитените територии:
1. Концесионерът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не се
унищожават и нарушават местообитанията на безгръбначни, риби, земноводни,
влечуги и бозайници, включително и на защитените видове.
2. да не се възпрепятства достъпа на животните от т.1 до язовирите,
водоемите и изкуствени водни площи и зоните около тях във връзка с тяхното
хранене и др.необходимости;
3. да не се нарушават условията на живот на видовете от т.1, като се
отводняват, пресушават, замърсяват с отпадъци и химични вещества местата за
обитания;
4. да не се възпрепятства денонощната миграция на животните от т.1;
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5. да не се пречи на размножителния процес на видовете от т.1;
6. да не се разрушават и унищожават местата за отглеждането на малки на
животните от т.1;
7. да не се унищожава хранителната среда на видовете от т.1
8. зарибяването да се съгласува с НСЗП(МОСВ) и РИОСВ с цел запазване на
видовете от т.1
5.2.28. При развитие на нови инвестиционни предложения в района на
язовирите, водоемите и изкуствената водна площ, включени в Приложения №1 и №2
на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, концесионерът следва да проведе
необходимите процедури по Глава шеста от ЗООС.
5.2.29. При упражняване на правата по концесията, както и на
съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания
относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната
среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на
страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет
- Средец и действащото законодателство.
5.2.30. Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната
стена и съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от
Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата
експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
5.2.31. Концесионерът е длъжен:
1. да утвърждава и актуализира при промяна на обстоятелство аварийния
план за действие;
2. да организира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план
най-малко веднъж годишно;
3. да предоставя на кмета на общината информация за изготвяне на
общинския план за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;
5.2.32. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи
вълни, при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна
безопасност и защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на
аварията и нейното ликвидиране;
5.2.33. Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова
същия с необходимия резерв от материали и резервни части
5.2.34. Концесионерът е длъжен да има “Инструкция за експлоатация и
поддържане”, съобразена с язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и
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утвърдена от собственика, в срок до 1 (един) месец, считано от сключване на
договора, както и да я актуализира своевременно.
5.3. Други изисквания, които е длъжен да спазва концесионера или да следи за
спазването им от трети лица, свързани с безопасната експлоатация на обекта:
5.3.1. Абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както
и поставяне на телени мрежи по тях
5.3.2. Ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и
наличието на просмукващи води от стената
5.3.3. Редовно да се почистват сухия и мокър откос на стената от дребна
растителност и дървета
5.3.4. Преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти
5.3.5. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и
при необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената
5.3.6. При улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум,
никога да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през
зимата
5.3.7. Дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг
нежелан инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието
землище е хидротехническото съоръжение.
5.3.8. По време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в
границите на имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2
от Закона за културното наследство.
5.3.9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да следи за спазване на забраните за:
- преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен
когато има направен път;
- засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
- извършване на паша по сухия откос на язовирните стени;
- засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние
по-малко от 10 m от откосите;
- къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
5.3.10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да упражнява контрол за ползването на
плавателни съдове в язовирите да се извършва при спазване на изискванията на
Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ДВ,
бр. 65 от 1996 г.).
5.4. Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с
нормалната 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
(виж раздел Б на концесионните анализи);
Председател:
Секретар:

90.
- 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 текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение (виж
концесионния анализ и проекта за концесионен договор). Тези задължения на
концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които
е намалена стойността на концесионното възнаграждение. (виж раздел Г на
концесионния анализ).
VI. ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ
ДОГОВОР в размер до 3 (три) месеца.
V.II ЗАДЪЛЖАВА определеният за концесионер участник -- НЕСРИН
ЮЛФЕДОВ ЮМЕРОВ, ЕГН – 8108085044 да представи документите за
удостоверяване на обстоятелствата по чл.16, ал.1 - 4 от ЗК, както следва:
1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е
обявен в несъстоятелност, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
2. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в
процедура по ликвидация, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
3. Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за управител или
член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е
юридическо лице – на неговия представител в съответния управителен орган, за
удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл.
16, ал.2, т. 3 от ЗК, издадено след датата на приемане на настоящето решение.
4. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от отдел „Местни данъци и такси” към Община Средец след датата
на приемане на настоящето решение.
5. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от Националната агенция по приходите след датата на приемане на
настоящето решение
6. Декларация за липсата на обстоятелствата, посочен в чл. 16, ал.3, т.3 и т.4 и
ал.4, т.3 и т.4 от ЗК, подписана след датата на приемане на настоящето
решение.
VIII. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Средец да сключи концесионния
договор и представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му,
както и да организира контрола по изпълнението на концесионния договор и да
представлява общината по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния
договор
Настоящето решение подлежи на обнародване в „Държавен вестник”.
Председател:
Секретар:

91.
Настоящето решение и препис-извлечение от протокола по чл.48, ал.2
от ЗК, относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците да
се предоставят на заинтересуваните участници в процедурата в 7-дневен срок от
приемане на решението по реда на чл.48а от ЗК.
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 – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

От залата излезе Валери Ангелов.
Динко Цъцаров: Колеги, следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от
дневния ред – Докладна Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община
Средец относно: Прекратяване 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, ЕКАТТЕ70322 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.
Председател:
Секретар:

92.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Г-жо Стойчева във връзка с това, че тук има гласуване
прекратяване на процедурата, в мен възниква един такъв въпрос, който е общ за
всички концесии. Е ли е възможно в договорите сключени с концесионерите,
общината изрично да запише текст, който да гласи, че водата в тези язовири е
общонародна собственост както е по закон. И второ, че няма по никакъв начин да
право да възпрепятстват достъпа до нея на аварийните и противопожарните служби.
Казвам го на базата на собствения си опит, имаме два такива случая вече преди
години.
Маргарита Стойчева: По принцип в проекто-договора има заложени, не мога да
кажа точно в кой член, че нямат право да възпрепятстват ползването на вода от
водоемите от язовирите. Сега тепърва да променяме, може би г-жа Камбурова, няма
как да променяме проекто-договорите, защото те са съгласувани с всички
министерства.
Живко Гърков: Разбирам ви, наближава лятото, евентуално тогава варианта е
едно писмо в началото на летния сезон, което да им напомни, че нямат право и носят
наказателна отговорност при извършването на такъв тип действия.
Маргарита Стойчева: Добре, приемаме го като забележка. Няма как да го
включим в договора, но задължително ще ги уведомяваме с писма.
Други въпроси не постъпиха 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” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 575
25 април 2018 година
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.60, ал.1,
т.1 от Закона за концесиите и чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
ПРЕКРАТЯВА 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 № 86009, 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 № 244/18.09.1998
год.”
Възлага на инж. Иван Жабов – Кмет на Община Средец да предприеме всички
надлежни действия по прекратяването на процедурата.
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.
Председател:
Секретар:

93.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 13
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: С ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА продължаваме – Докладна
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на
концесионер 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: имот № 000737, №000779, №001161,
№000799 имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №
218/11.09.1998 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 576
25 април 2018 година
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.58, ал.2,
т.1, и чл.59 от Закона за концесиите и чл.84, чл.86 и чл.89 от Правилника за прилагане
на Закона за концесиите,
Председател:
Секретар:

94.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА КОНЦЕСИОНЕР 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:
имот № 000737, №000779, №001161, №000799 имотът актуван с Акт за публична
общинска собственост № 218/11.09.1998 год.” ,класираният на първо място в
процедурата участник „ТОПСТРОЙ” ЕООД.
II. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯТА 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:
имот № 000737, №000779, №001161, №000799 имотът актуван с Акт за публична
общинска собственост № 218/11.09.1998 год.”, както следва:
1. Размер на годишно концесионно възнаграждение - 1300,00 лева без
включен ДДС;
2. Размер на инвестиции в обектите на концесията – 77 200,00
(седемдесет и седем хиляди и двеста ) лева без включен ДДС;
3. Срок за изпълнение на инвестициите, считано от датата на
подписване на договора за концесия – 5 / пет/ години;
III. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ както следва:
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА
4.1. Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има
право:
4.1.1. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия,
описани в договора.
4.1.2. На право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други
активи, описани в договора.
4.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по
договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация
и документи.
4.1.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията
на концесионера.
4.1.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор,
освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при
форсмажорни обстоятелства.
4.1.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията
на концесионера са съобразени с договорните условия.
Председател:
Секретар:

95.
4.1.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
4.1.8. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото
преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и
другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи,
инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация,
изготвена във връзка с концесията.
4.1.9. Да търси правата си при установени и отразени в констативен
протокол нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
4.1.10. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
4.2. КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
4.2.1. Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИОНЕРА, когато тя се
осъществява, съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния
договор.
4.2.2. Да съгласува своевременно предоставените от концесионера
инвестиционни програми и работни проекти, ако същите са свързани с изпълнението
на предмета на договора.
4.2.3. Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
4.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА
5.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
5.1.1. 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.
5.1.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство на концесионната територия.
5.1.3. Да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия.
5.1.4. 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.
5.1.5. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
5.1.6. Да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност
чрез експлоатация на обекта предмет на концесията.
Председател:
Секретар:

96.
5.1.7. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
5.1.8. Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
5.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
5.2.1. 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.
● 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.
5.2.2. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
5.2.3. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на
трети лица.
5.2.4. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по
експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните
съоръжения, регламентирани в Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол на техническото им състояние и да съобразява
дейността си с действащото законодателство.
5.2.4.1. 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.
5.2.5. 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.
5.2.6. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация в Община
Средец за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:
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 При наличие на коловози по короната на стената да се извършва
насипване на същите;
 Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 Почистване от тревна, храстовидна и дървесна растителност и
насипване със земни маси на сухия и мокрия откос на стената;
 Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб;
 Поддържане в добро техническо състояние 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.
5.2.7. 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.
5.2.8. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
5.2.9. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие,
по ред текущо уточняван между страните.
5.2.10. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед
комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в
Екологичния анализ на концесионната документация.
5.2.11. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната
среда, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да
изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2.12. Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема,
предвиден в Социалния анализ на концесионната документация – най-малко 1
работно място на постоянен трудов договор – по професия “Работник, ферма
(рибовъд)” – код 62211005 от Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД 2011) или „Работник, рибно стопанство” – код 92160002 от
НКПД 2011.
5.2.13. За застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички
възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо
поддържане и ремонт.
5.2.14. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси
по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
5.2.15. 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:
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а/. 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.
б/. 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.
в/. Концесионерът е длъжен:
 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.
 Да съгласува аварийния план по предходната точка с кмета на община
Средец и със собствениците на хидротехнически съоръжения по
поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния
договор.
г/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
д/. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
е/. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
5.2.16. По време на експлоатацията и евентуални строително-ремонтни
дейности в границите на имота да бъдат спазвани изискванията на Закона за
културното наследство.
5.2.17. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на
концесионера. Концедентът не дължи никакви обезщетения за извършените
подобрения.
5.2.18. В 7-дневен срок, считано от датата на изграждане на обектите,
концесионерът е длъжен да актуализира застрахователния договор или да сключи
нов такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на Община
Средец, за срока на концесията.
5.2.19. Да осъществи инвестициите, предвидени в офертата, с която е
спечелил концесионната процедура и то в предвидените срокове, както следва:
Размер на годишно концесионно възнаграждение 1300,00лева без включен ДДС
Инвестиционната програма, която дружеството предвижда да осъществи
върху концесионния обект в размер на 77200,00лв. без включен ДДС следва да бъде
осъществена за срок от 5 / пет/ години.
5.2.20. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на
околната среда или имота – предмет на настоящия договор.
5.2.21. Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да
не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на
имота и изградените в него съоръжения.
5.2.22. Да извършва концесионните дейности при спазване на съответните
технологични изисквания.
Председател:
Секретар:

5.2.23. Да изпълнява предписанията на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните

99.

лица.
5.2.24. Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му
земя, които не са предвидени в инвестиционната програма.
5.2.25. Да не допуска действия на трети лица и да не предявява претенции за
обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства.
5.2.26. За извършване на дейности по водовземане, както и за извършване на
дейности в акваторията на язовира, водоема или изкуствената водна площ е
необходимо издаване на разрешително за използване на воден обект по Закона за
водите.
5.2.27. КОНЦЕСИОНЕРА се задължава да спазва разпоредбите на
специалните закони и съответните забрани, свързани с предмета на концесията,
както следва:
а). Относно забраните на концесионната територия:
По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните
разпоредби):“прилежащи земи на водохранилища” са земите, които се заливат
при най-високо водно ниво на водохранилището.
В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
 Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
 Строителство на животновъдни ферми;
 Строителство на стопански и жилищни постройки;
 Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
 Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
 Изхвърлянето на отпадъци.
б). Относно предоставянето на вода от язовира за напояване на земеделски
производители:
Осигуряването на вода на земеделските производители е необходимо да
стане в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, съгласно които:
“Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:
1. в случаите по чл.43, ал.2; “Физическите лица – собственици или ползватели на
недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните
образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие
за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни
води”.
2. за дейностите по защита на населението при обявено бедствено положение по
реда на Закона за защита при бедствия;
3. в случаите по чл.58 , ал.1, т.1 и 2. (Разрешително не се изисква, а е необходимо
само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за
извършване на следните дейности: 1. развитие, модернизиране или технологично
обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, водещи до
незначително изменение на количеството и качеството на използваните води,
определено с вече издаденото разрешително; 2. ползване на повърхностни води
чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането
на даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10
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литра на секунда и полученият отток след използването влияе незначително
на качеството на водите”).”
Извън предвидените в закона случаи концесионеър е длъжен да инициира
процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на
основание чл.46, ал.1, чл.60, ал.1 от Закона за водите, като разходите за издаването
на разрешението са за негова сметка.
в). Във връзка със Закона за защитените територии:
1. Концесионерът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не се
унищожават и нарушават местообитанията на безгръбначни, риби, земноводни,
влечуги и бозайници, включително и на защитените видове.
2. да не се възпрепятства достъпа на животните от т.1 до язовирите,
водоемите и изкуствени водни площи и зоните около тях във връзка с тяхното
хранене и др.необходимости;
3. да не се нарушават условията на живот на видовете от т.1, като се
отводняват, пресушават, замърсяват с отпадъци и химични вещества местата за
обитания;
4. да не се възпрепятства денонощната миграция на животните от т.1;
5. да не се пречи на размножителния процес на видовете от т.1;
6. да не се разрушават и унищожават местата за отглеждането на малки на
животните от т.1;
7. да не се унищожава хранителната среда на видовете от т.1
8. зарибяването да се съгласува с НСЗП(МОСВ) и РИОСВ с цел запазване на
видовете от т.1
5.2.28. При развитие на нови инвестиционни предложения в района на
язовирите, водоемите и изкуствената водна площ, включени в Приложения №1 и №2
на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, концесионерът следва да проведе
необходимите процедури по Глава шеста от ЗООС.
5.2.29. При упражняване на правата по концесията, както и на
съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания
относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната
среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на
страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет
- Средец и действащото законодателство.
5.2.30. Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната
стена и съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на
техническото им състояние.
5.2.31. Концесионерът е длъжен:
1. да утвърждава и актуализира при промяна на обстоятелство аварийния
план за действие;
2. да организира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план
най-малко веднъж годишно;
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3. да предоставя на кмета на общината информация за изготвяне на
общинския план за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;
5.2.32. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи
вълни, при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна
безопасност и защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на
аварията и нейното ликвидиране;
5.2.33. Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова
същия с необходимия резерв от материали и резервни части
5.2.34. Концесионерът е длъжен да има “Инструкция за експлоатация и
поддържане”, съобразена с язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и
утвърдена от собственика, в срок до 1 (един) месец, считано от сключване на
договора, както и да я актуализира своевременно.
5.3. Други изисквания, които е длъжен да спазва концесионера или да следи за
спазването им от трети лица, свързани с безопасната експлоатация на обекта:
5.3.1. Абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както
и поставяне на телени мрежи по тях
5.3.2. Ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и
наличието на просмукващи води от стената
5.3.3. Редовно да се почистват сухия и мокър откос на стената от дребна
растителност и дървета
5.3.4. Преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти
5.3.5. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и
при необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената
5.3.6. При улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум,
никога да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през
зимата
5.3.7. Дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг
нежелан инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието
землище е хидротехническото съоръжение.
5.3.8. По време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в
границите на имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2
от Закона за културното наследство.
5.3.9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да следи за спазване на забраните за:
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- преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена,
освен когато има направен път;
- засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
- извършване на паша по сухия откос на язовирните стени;
- засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние
по-малко от 10 m от откосите;
- къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
5.3.10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да упражнява контрол за ползването на
плавателни съдове в язовирите да се извършва при спазване на изискванията на
Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ДВ,
бр. 65 от 1996 г.).
5.4. Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с
нормалната 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
(виж раздел Б на концесионните анализи);
- 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 текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение (виж
концесионния анализ и проекта за концесионен договор). Тези задължения на
концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които
е намалена стойността на концесионното възнаграждение. (виж раздел Г на
концесионния анализ).
VI. ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ
ДОГОВОР в размер до 3 (три) месеца.
VII. ЗАДЪЛЖАВА определеният за концесионер участник --„ТОПСТРОЙ”
ЕООД да представи документите за удостоверяване на обстоятелствата по чл.16,
ал.1 - 4 от ЗК, както следва:
1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е
обявен в несъстоятелност, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
2.
Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не
е в процедура по ликвидация, издадено след датата на приемане на настоящето
решение.
Председател:
Секретар:
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Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за
управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния
орган е юридическо лице – на неговия представител в съответния управителен
орган, за удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление,
посочено в чл. 16, ал.2, т. 3 от ЗК, издадено след датата на приемане на
настоящето решение.
4.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от отдел „Местни данъци и такси” към Община Средец след датата
на приемане на настоящето решение.
5.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК,
издадено от Националната агенция по приходите след датата на приемане на
настоящето решение.
6.
Декларация за липсата на обстоятелствата, посочен в чл. 16, ал.3, т.3 и
т.4 и ал.4, т.3 и т.4 от ЗК, подписана след датата на приемане на настоящето
решение.
VIII. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Средец да сключи концесионния
договор и представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му,
както и да организира контрола по изпълнението на концесионния договор и да
представлява общината по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния
договор
3.

Настоящето решение подлежи на обнародване в „Държавен вестник”.
Настоящето решение и препис-извлечение от протокола по чл.48, ал.2 от ЗК,
относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците да се
предоставят на заинтересуваните участници в процедурата в 7-дневен срок от
приемане на решението по реда на чл.48а от ЗК.
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 – 13
Гласували: “за” – 13
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов

за
за
за
за
за
за
за
Председател:
Секретар:
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Петьо Георгиев Колеолов
Румен Хърсев Чанков
Светла Иванова Джермова
Таня Ненова Тодорова
Тодорка Славова Георгиева
Яна Иванова Биюкова
Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за

В залата влезе Валери Ангелов.
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред –
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:
Създаване на „зелено” социално предприятие, по смисъла на чл.52 и 53 от ЗОС,
във връзка с одобрено за финансиране Проектно предложение „Майсторски клас:
създаване на зелено социално предприятие в община Средец” по Процедура чрез
подбор на проекти BG05М9OP001-2.010 „Развитие на социалното
предприемачесво”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 –
2020.
Докладва Петя Шиварова – ръководител проект.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Г-жо Шиварова, може би аз не съм разбрал, но искам от извора,
кой в крайна ще администрира и ръководи това предприятие.
Петя Шиварова: По принцип, още на ниво кандидатстване на проектното
предложение е кандидатствано за ръководител на проекта, в последствие след като, аз
и на комисиите ви обясних, че сега се изработва правилника, доглеждаме последните
детайли, качен е в сайта за обществено обсъждане, след спазване на законосъобразния
тридесет дневен срок за обществено обсъждане ще бъде внесен в общинския съвет
правилника да бъде гласуван и предоставен в последствие на оперативната програма
съгласно нейните изисквания. Същевременно започва подписване на договора на
проекта за финансиране, означава стартиране на проекта, най вероятно ако няма други
оказания на управляващия орган, с процедура по кодекса на труда както сме правили
и по други проекти на оперативната програма. Ще бъде избран персонал, качваме
всичко на сайта, призоваваме да се явят хора отговарящи на определените изисквания.
Това социално предприятие мога да ви уведомя, че ще има управител, ще има
персонал, счетоводител, хората които да се занимават, ако правилно разбрах въпроса.
Живко Гърков: Това е процедурата, аз попитах кой ще администрира цялата тази
дейност.
Янко Германов: Кой ще е управител.
Петя Шиварова: Кой ще е управител аз не мога да ви кажа, ще има процедура,
чакайте да се подпише договора.
Живко Гърков: Питам къде ще мине оперативно и кой ще осъществява като
администрация това нещо, от къде ще минат средствата отпуснати…
Петя Шиварова: Средствата ще минават през сметка на община Средец.
Община Средец е водещия партньор, той е единствен партньор, няма друг партньор,
всички пари на сто процента и финансиране минават по сметка на община Средец,
Председател:
Секретар:
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което сега с документи на 14.05. трябва да се внесат, ще внесем и банкова сметка,
на която трябва да бъдат приведени парите.
Живко Гърков: Бихте ли повторили пред всички тук, защото ние знаем, каква е
сумата в крайна сметка на проекта.
Петя Шиварова: Сумата на проекта е около 294х.лв., българските оперативни
програми боравят с лева, а трансграничните и външните програми боравят с евро.
Живко Гърков: Нарочно ви задавам тези въпроси, за да стане ясно на по-голям
кръг от хора всъщност какво се получава в следствие на печеленето на една
европейска програма с която влизат средства в общината.
Петя Шиварова: Още след подписване на договора ще започне процедура за
искане на авансово плащане, по принцип авансовите плащания, ако няма промяна, пак
се въздържам, защото по всяка програма имаме ръководство за изпълнение на проекта
е 20%. Поисква се авансовото, превеждат го, досега е такава практиката, превеждат си
го оперативната програма, почва да се изпълнява. Първите дейности са подбор на
представители от целевата група, това са работни места, аз ви казах това са двадесет
минимум пряко от целевата група, отделно имаме персонал на предприятието, тези
хора ще бъдат избрани най-вероятно по Кодекса на труда, защото те са с трудови
договори, това е изискването на оперативната програма, с вас го коментирахме, че
това е с цел да се констатира намаляне на безработицата по населени места. Някъде до
четвъртия месец трябва да бъдат избрани, така е по график, респективно като бъдат
избрани те са назначени, ангажимента е за дванадесет месеца, осигурени са им
заплатите, на сто процента е финансирането. Предвидени са средства за ремонт на
помещенията за които гласувахте, същевременно и закупуване на техника и
материали.
Живко Гърков: И пак последно не разбрах, в крайна сметка от община Средец
конкретно лице или лица и кой ще ги посочи, които ще работят по тази програма и ще
извърши и спази процедурата.
Петя Шиварова: Разбрах ви в крайна сметка, къде е тайната мисъл, сега с две
думи, определена и ясна още на ниво кандидатстване, целевата група, кои хора могат
да бъдат включени, значи безработни, да има процент инвалиди, вас ви интересува
кой ще ги определя поименно, това ли е въпроса.
Живко Гърков: Кой всъщност ще осъществява цялото оперативно ръководство…
Петя Шиварова: Ръководителя на проекта, който е Т. Г.
Живко Гърков: Сега искам да ви кажа нещо, виждам някакви усмивки отсреща
на трибуната, разберете ме не питам самоцелно и не искам да злепоставям никой.
Всеки гражданин на тази община, ако си мислите че не се интересува от това, се
интересува. И тъй като ние сме общински съветници и трябва да заявим интереса на
гражданите по отношение на разработката.
Петя Шиварова: Грешка, на този проект не е ръководител Т. Г., защото имаме и
друг проект, грешката е моя, сега се усетих.
Живко Гърков: Затова задавам тези въпроси и ако смятате, че това не е коректно
****. Става дума за пари, които минават от еди си къде и отиват еди къде си.
Петя Шиварова: Не, въобще не е некоректно. Значи ръководителя на този
проект и след приключване на проекта пет години ще отговаря за това как е изпълнил
проекта. Поне от собствен опит ви го казвам, пет години този ръководител, аз от тук
Председател:
Секретар:
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виждам усмивки също, защото никой не вярва, че пет години управляващия орган
му се осъществява мониторинг, смело мога да ви го заявя. 2017 година ми беше тежка
година от проверки, който си решите управляващ орган реши да ни проверява на
приключени проекти, започва отново да се ровят тръжни, отново се ровят начин на
изпълнение, идват на място, защото съм чувала много приказки и за това казвам малко
по-подробно.
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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –
няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 577
25 април 2018 година
На основание чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. На основание чл.52 и 53 от ЗОС дава съгласие за създаване на „зелено“ социално
предприятие по проект „Майсторски клас: създаване на зелено социално
предприятие в Община Средец“ процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG05M9OP001-2.010
„Развитие
на
социалното
предприемачество” Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 – 2020 .
1.1 Социалното предприятие се създава от датата на сключване на
административния договор за безвъзмездна финансова помощ, с
персонал и бюджет, определени в одобрения проект.
1.2 Дава съгласие помещения, намиращи се в урегулиран имот ХIII в кв. 11
по ПУП на гр. Средец / Акт № 2022 за ЧОС/2011 г./, а именно „масивна
едноетажна работилница със застроена площ 108 кв. м.”, да се
ползват за нуждите на социалното предприятие и същите няма да
бъдат променяни за период не по-малък от 2 години и няма да бъдат
отдавани за стопанисване на други физически и юридически лица.
1.3 Общинският съвет декларира, че ще запази функционирането на
социалното предприятие, както и заетостта на минимум 50 процента
от новоназначените представители на целевата група по бюджетно
перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и
възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при
работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния
осигурителен доход за съответната длъжност и всички дължими
вноски за сметка на работодателя върху договореното
възнаграждение“ за период не по-малко от 6 месеца след приключване
на проектните дейности
Председател:
Секретар:
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2. Дава съгласие за изпълнението на проектно предложение «Майсторски
клас: създаване на «зелено» социално предприятие в Община Средец» по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
процедура
BG05M9OP001-2.010
„Развитие
на
социалното
предприемачество”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване” .
3. Дейностите, включени за изпълнение в проекта „Майсторски клас създаване
на «зелено» социално предприятие в Община Средец” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 процедура
BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”,
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на
община Средец 2014-2020 год.
4. Възлага на Кмета на Община Средец осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата,
включително да организира изработването на Правилник за дейността на
социално предприятие „Майсторски клас“, при спазване правилата на
чл.26,чл.28 и чл. 37 от ЗНА.
Общ брой на общинските съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували: “за” – 14
“против” – няма
“въздържали се” – няма
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитрова Ангелов
3. Гошо Иванов Атанасов
4. Динко Янев Цъцаров
5. Живко Минков Гърков
6. Ивелина Христова Димитрова
7. Мартин Тодоров Джермов
8. Мирослав Господинов Пенев
9. Николай Иванов Танчев
10. Петър Марков Джермов
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Румен Хърсев Чанков
13. Светла Иванова Джермова
14. Таня Ненова Тодорова
15. Тодорка Славова Георгиева
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Динко Цъцаров: Предпоследната ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред –
Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия
Председател:
Секретар:
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по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно:
Отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва вносителя.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания по докладната. Кметският наместник
на с. Сливово – Снежана Русатева.
Снежана Русатева: На каква основа се определят сумите. Аз имам човек на
химодиализа, социално слаб е, а му се дават двадесет лева. Става въпрос за Н. Д., три
пъти е на химодиализа в седмицата, нито социални помощи получава, нито има
някаква собственост, а трябва четири месеца да е на химодиализа, средствата са
малко.
Николай Танчев: Съобразно заболяванията на тези хора се определят помощите.
За ходенето на химодиализа трябва да са осигурени. Пак ще го обсъдим, но за сега е
това.
Яна Биюкова: Аз имам предложение – да завишим еднократната помощ на Н. Д. и
дадем 100лева.
Динко Цъцаров: Искам да ви кажа, че през този месец имаше седемнадесет
молби, и наистина всички хора се нуждаят. Гласуваме предложението на г-жа
Биюкова – да завишим еднократната помощ на Н. К. Д. и дадем 100лева, който е
съгласен, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,
предложението се прие.
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в
докладната записка с направената промяна. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” –
няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е № 578
25 април 2018 година
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на:
 К. В. И., 44г., живущ в гр. Средец – сумата от 20лева;
 М. К. Р., 39г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 И. К. Г., 65г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 20лева;
 В. Р. Ч., 45г., живуща в с. Р., общ. Средец – сумата от 400лева;
 С. М. М., 49г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева;
 М. С. Т., 74г., живуща в гр. Средец – сумата от 200лева;
 Н. К. Д., 44г., живуща в с. С., общ. Средец – сумата от 100лева;
 М. В. М., 54г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева;
 М. Н. М., 50г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева;
 Г. С. И., 54г., живущ в гр. Средец – сумата от 100лева;
 Ф. А. С., 46г., живуща в гр. Средец – сумата от 20лева.
Председател:
Секретар:

109.
Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към последната ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И
ШЕСТА от днешния дневен ред – Питания. От предното заседание има питане от
общинския съветник Живко Гърков.
/Приложен е текста на питането./

Председател:
Секретар:

110.

Председател:
Секретар:

111.

Отговорът се прочете от Гена Стоянова – гл.експерт „УТ”. /Приложен е текста./
Председател:
Секретар:

112.

Председател:
Секретар:

113.
Живко Гърков: Явно пак не сме уточнили нещата за пореден път. Въобще
погледнахте ли какво пише в питането ми, първия въпрос е защо не е отговорено на
наследниците на Руса Христова Атанасова в рамките на законоустановения срок.
Вижте, за мен протокола от експертния съвет не е отговор до тях. Нали по закон г-жо
Камбурова е 30-дневен срок на входящ номер еди си кой до тях, трябва да има писмен
отговор от страна на администрацията. Това не е направено, разбирате ли.
Гена Стоянова: Може да има копие от протокола изпратено, не можах да го
намеря, тъй като колежката е в майчинство и си прибра архивите, не можах да го
намеря, не съм сигурна, но устно е информиран, той не може да го отрече.
Живко Гърков: Точно това говоря, че устното не важи никъде, на писмено
питане се дава писмен отговор, за това говорех. А затова колко разговора са
проведени, това са в рамките на разговори, но няма писмена следа съгласно закона, че
на наследниците на Руса е отговорено писмено, това имах предвид. Останалото
благодаря за отговора, вече там е въпрос на разговор между и разговор документиран.
Гена Стоянова: Аз съжалявам, но въпросът е към главния архитект.
Димитър Георгиев: Не веднъж съм разговарял с архитекта на града, също и с
Антоанета е запозната много добре. Отговора беше, устния който казахте, че ще имам
достъп край пътя, нали така, от страна лице на пътя към моя имот, защото той вече е
мой, но това е устно. Сега в момента какво става, хеликоптер, след като е продадена
тази площадка, която принадлежеше към този имот, защо тогава не го измислиха.
Доколкото знам и пак не ми давате отговор е направен ПУП, за който би трябвало да
ми уведомите. Има изградена ограда два метра без мое съгласие, отговорете ми, на
кой от всички вас няма да е хубаво да има една спортна площадка там. Притеснявам
се. Така ли е. Това нещо е от 1992г..
Живко Гърков: Липсата на писмена кореспонденция води дотам. Това имах
предвид за целия ми въпрос, писмен въпрос – писмен отговор, писмена жалба –
писмен отговор, защото това се получава, сега е въпрос на тълкувания и се получава
казус, който можеше да бъде измислен.
Димитър Георгиев: Искам да ми отговори архитекта, защото той лично ми
обеща, че с това изграждане на ПУП-а ще решат този проблем. И в момента има
изградена ограда и също пак трябва да се жалвам, за което съм се жалвал че ми е
насипан имота с пръст и камъни и това не е свършено, сега аз трябва да го свърша
това и да се карам с Драгомански.
Янко Германов: Никой ли не може да вземе решение какво да направи. Г-н кмете
вие сте тук главата на тази община, дайте да видим какво да направим, за да решим
проблема на човека.
Димитър Георгиев: Значи аз трябва да се карам, досега не съм се скарал с
човека, но аз от сега насетне почват едни взаимоотношения, които ние сме съседи, ние
ще се караме от тук нататък, заради решенията на някои хора от общината, които
отговарят за тази работа и вземат пари. Ние почваме да се караме, аз ще му бутна
оградата, той ще ми разсипе пръстта, защо, така ли трябва да се управлява. Това ли е
начина. Отчуждена за МТУ, отчуждена за път, отчуждена за блок, отчуждена за пътна
инфраструктура, отчуждена за спортна площадка, продадена, сега в момента какво –
път няма. От 20дка – 8дка, още едно решение от съда за 400кв. и то не е изпълнено,
какво правим, извинете ме, но направо… .
Председател:
Секретар:

114.
Инж. Иван Жабов: Утре като дойде архитекта ще ти се обадя, за да дойдеш
да се разберем.
Димитър Георгиев: Да дойда. Така не може. Значи ми е неудобно да
притеснявам хората, едната врата на техническа служба, едната врата при Антоанета,
единия ден при единия, другия ден при другия, при архитекта, при кмета, в поземлена
комисия и какво, до кога. Хайде хората които са умрели, наследниците те са си
отишли хората нищо не са направили, сега след като съм ги изкупил какво правя аз,
тръгвам по същите мъки. Бюрокрация. Да водя дела и да се занимаваме с нещо които
не трябва да бъдат така. Кой ще ме допусне до там. И в Пътното съм ходил при
директора, това е по европроект с държавата.
Гена Стоянова: Ние нищо не можем да направим, трябва да се изготви
подробен устройствен план, план за регулация и застрояване и тогава вече ще се
осигури достъп. Това е задължение на собственика, ако собственика не внесе готов
проект няма как.
Димитър Георгиев: Аз утре ако сея жито да вкарам една комбайна от къде ще я
вкарам.
Гена Стоянова: Аз лично не мога да отговоря. Това не е работа на общината.
Димитър Георгиев: Дайте ми някакъв отговор, искам да чуя и си отивам.
Янко Германов: Доколкото знам съдът решава от къде ще бъде входа и никой
няма право после да го оспорва. Съдиш се, съдът решава от къде да мине пътя и край.
Димитър Георгиев: Добре, искам отговор. Ще се съдя не е проблем, така или
иначе ще се съдя, достигнало е до съд. От 1994г. има съд, три дела са минали, решение
има за нуждите на общината, за нуждите на общината и площадката се продава. *****
Динко Цъцаров: Продължаваме с питането на г-жа Таня Тодорова, което
постъпи в общинския съвет на 16.04.
/Приложен е текста на питането./

Председател:
Секретар:

115.

Отговорът се прочете от Георги Станилова – секрета на общината.
/Приложен е текста./
Председател:
Секретар:

116.

Председател:
Секретар:

117.

Председател:
Секретар:

118.
Таня Тодорова: Аз имам един въпрос. Каква ще е санкцията към общината,
ако не се изпълнят тези препоръки.
Георги Станилов: Четох много наредби, става дума за следното: пътищата са два
вида общински и републикански. Този околовръсния път е от републиканска пътна
мрежа на окръжно пътно управление, което означава, че почистване, алсфартиране,
поддържане, поставяне на знаци, маркиране е тяхен ангажимент, докато за
общинските пътища се грижим ние. Там като са проектирали пътя не са имали
предвид, че има съществуваща чешма, че има някаква динамика, че има хора които я
ползват не поставят необходимите знаци, този който е проектирал тогава пътя. В
следствие на което се случва тази злополука и общината преди шест години
предприема мерки и поставя два знака четиридесет километра органичение на
скоростта преди и след чешмата и прави пешеходна пътека. Сега искат от нас да
премахнем тези знаци и да заличим пътеката, а това нещо да го направи окръжно
пътно управление. И кажете ми в момента докато трае тази операция, *** кога ще ги
сложат не знам, ако там се случи нещо какво става.
Живко Гърков: Отговора който давате съгласуван ли е с юрист, защото според
мен нещата стигат до юридически неща.
Георги Станилов: Съгласувано е с главния архитект.
Живко Гърков: Г-н Станилов, това което е направено на околовръстното както
чувам от вас е правено от община Средец, но е собственост на АПИ. Община Средец
съгласувала ли е тази дейност по монтажа на знаците с пътно управление и получила
ли е разрешение от тях, защото е такъв закона, ако не ме лъже паметта, това искам да
питам. Мисля, че не, може да се провери.
Георги Станилов: Преди шест години не знам да ли са съгласувани. Проблема е
защо възниква проблема след шест-седем години.
Живко Гърков: Ами защото тогава са решили да проверят, това не е наша работа.
Какво има в документа който е връчен на вас, препоръка или разпореждане, защото
това са различни неща, разпореждането има задължителен характер.
Георги Станилов: Препоръка със срокове. Има един протокол в който
препоръчва на община Средец да премахне.
Живко Гърков: За това ви питах да ли е съгласувано с юрист отговора, защото
ако е препоръчано и със срокове може да има задължителен характер, ние носим
последици от административен характер после. Моля ви, когато отговаряте, уточнете
нещата деюре как са. Питам ви тогава влече ли това административно-наказателна
санкция върху община Средец за неизпълнение на препоръките, това ме интересува,
защото в крайна сметка това е истината. Съществуват ли правни последствия по това
нещо, което е връчено на нас.
Инж. Иван Жабов: Да, ще има акт, но няма да бъдат премахнати докато АПИ не
поеме отговорността за живота и здравето на жителите на общината.съгласни или не
съгласни няма какво да го коментираме, защото нещата са точни и ясни.
Живко Гърков: Как не може да коментираме, нямаме право да обсъждаме в
общинския съвет, правилно ли го чух, бихте ли го повторили.
Инж. Иван Жабов: Има срок за премахване и в последствие ще има
административно наказание.
Председател:
Секретар:

119.
Георги Станилов: Уведомили сме с писмо официално АПИ, защо не ги
премахваме със същите аргументи. Значи ако там стане беля, хората няма да ги
интересува защо АПИ писали писма и ние какво сме отговорили.
Живко Гърков: Искам да разбера ще има ли наказателни последствия за
общината, това че общината е предприела е само плюс, но че го е предприела не в
рамките на закона е минус за общината, без значение кой е бил ръководител тогава.
Въпросът е че така или иначе когато се предприема каквото и да е трябва да се спазва
законоустановените норми в тази република и ние не сме хората които имат право
нито да ги отменяме и нито да ги коментираме.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за други питания към общинската
администрация. Г-н Гърков.
Живко Гърков: Съвсем накратко, искам да ви запозная малко по отдалече за
следното: Уважаеми колеги, присъстващи, г-н кмете, през пролетта на 718г. кан
Тервел разбива арабите пред портите на Константинопол. Тази година пролетта се
навършват 1300г. от това събитие, за наша радост, не знам до колко е известно, на
територията на община Средец се намира паметна плоча на кан Тервел в землището
на село Дюлево, която по мое сведение е открита 1981г. Искам да вмъкна, че
единствения паметник на кан Тервел е в град Тервел, а това е една от най-малкото, а
може би и единствената възпоменателна плоча за това събитие. Все пак да не
забравяме, че кан Тервел е човек, който благодарение на него е спряна
мюсюлманската инвазия през балканите в посока тогавашна Европа. На 03.04. т.г.
инициативна група от град и община Камено е поднесла венец и цветя на тази плоча,
от страна на община Средец, където е в землището на община Средец е присъствала
кметицата на село Дюлево доколкото знам, въпреки че са били поканени всичко от
ръководството на общината. За съжаление плочата не е в добро състояние, напукана и
обрасла с треви, въпросът ми е какви действия ще предприеме ръководството на
община Средец за запазване и поддържане на този паметник, един от малкото в
България за запазване паметта на един от великите български владетели. Послеслов,
оказва се че инициативната група от община Камено е събрала пари за подмяната на
тази плоча, но доколкото разбрах в разговори с тях се нуждае от официално
разрешение от община Средец, тъй като е в рамките на землището на нашата община.
Не държа веднага да бъде отговорено, разбира се, защото няма как. Просто да се
изясни каква процедура трябва да направи община Средец, за да се разреши на
инициативната група да подмени плочата с друга.
Таня Тодорова: Описан ли е като паметник в музея. Този паметник на времето
през 2007г. от блоковете когато излизат тракторите, бяха го счупили. Тогава имахме
докладна, тази същата плоча мисля че тогава г-н Ангелов е възстанови, не мога точно
да кажа, направиха нещо да е на пътя и до там.
Живко Гърков: Г-жо Тодорова, става въпрос, че въпроса е до администрацията
на община Средец, ние можем с вас само да си говорим. Искам да чуя тяхното мнение,
защото те са хората, които дефакто трябва да предприемат мерки.
Динко Цъцаров: Колеги, има ли други въпроси. Г-жа Георгиева.
Тодорка Георгиева: Само едно изречение ще кажа от позицията на майка и след
това като общински съветник, във връзка с дръзкото и смело изказване на сина ми на
събранието на политическа партия ГЕРБ. Отправям една молба към г-н кмета, да не
Председател:
Секретар:

120.
му бъдат изпращани отново и отново трети лица меко казано с цел изнудване и
заплашване. Не всички хора са така смели, за да могат да кажат отрито нещата.

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателя Динко Цъцаров
закри Тридесет и второто заседание на Общински съвет на община Средец.

02.05.2018г.
гр. Средец

Изготвил протокола:
/Даниела Петрова/

Председател:
/Динко Цъцаров/

Секретар:
/Яна Биюкова/
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