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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК . 

ДОКЛАД 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

КАЗАНЛЪК 
№ «-~-М 

М:tJ9. 2~r 

по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на бщинския съвет 
от Петър Николов Косев - Заместник - кмет на общи а Казанлък 

оправомощен съгласно Заповед № 1661/31.08.2015 г. на Кмет на община Казанлък 

ОТНОСНО: предоставяне на концесия на поземлен имот с о ща площ от 20798,00 кв.м. с 
номер № 000007 в землището на гр. Крън с ЕКА ТТЕ 40292 об кт: „Микроязовир - Бончово 
кладенче - юг" с начин на трайно ползване „водоем". 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Моля по внесения от ·мен доклад Общинския съвет да се роизнесе на заседанието си 
през месец „ „ „ 2015 г. 

МОТИВИ: 

В приложение № 7, на Годишната програма за управле11ие и разпореждане с имоти -
общинска собственост на община Казанлък за 2015 г. са посо1чени обектите, които община 
Казанлък възнамерява да предложи за предоставяне на общинс а концесия по реда на Закона 
за концесиите. 

В община Казанлък многократно са постъпвали запитван я по отношение на Поземлен 
имот с обща площ от 20798,00 кв:м. с номер № 000007 в землищ то на гр. Крън с ЕКА ТТЕ40292 
обект: „Микроязовир - Бончово кладенче - юг" с начин на трайно п 1 лзване „водоем". При граници; 
запад: им. с № 000366, им. № 000502, им. № 000287; юг: им.с № 000502, им. № 101055, имот № 
101054; изток: им. № 101053, им. № 101049, им. № 101038, им. о 101036, за който е съставен 
АОС № 313/24.03.2000 г. Посочен в позиция 9, приложение 7 на ПУРИОС за 2015 г. Концесията 
е право на експлоатация ·върху обект и/или на услуга от общеq вен интерес, предоставено от 
концедент на капиталово · търговско дружество - концесио~\ер, срещу задължението на 
концесионера да изгради и да управлява ·и поддържа обекта н концесията или да управлява 
услугата на свой риск. По тdЗи' начин общината в качеството и на собственик се стремИ'iда 
задоволи обществения интерес;·~каwrо и доброто стопанисване н. обектите, а в същото време да 

реализира и приходи от това. 

Административно-организационните и социално-иконом чески условия и особености на 
обстановката в страната и региЬi-1а·оhределят, в своята съвкупн ст, най-съществените прИчини и 
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основните цели на решението за отдаване на концесия на въпро нота хидромелиоративно 

съоръжение: 

1. НеобходИмостта ··от съхраняване на съвкупностт от хидромелиоративни 
съоръжения в региона, като функционално годна за експлоатация заимносвързана система, 
осигуряваща нормалния и безопасен отток и използва1-Jе на водите, в т.ч. при екстремни 

.. ситуации. 
·· „'. .· · . · 2. Необходимостта от редовна целенасочена технологичн поддръжка и ремонт на 

осноЩI!'\\~ фунщирнални съоръжения на язовира. 
· .· ... :о..З7°1l~~бле~ите; свързани с променящите се условия и социал1- о-икономическите функции 

·на~ о§щи1:1.!'п:е; както и с неблагоприятната социално-икономическа итуация за структурите на 
местното самоуправление, определящи затрудненията на Общи а Казанлък да поддържа 
самостоятелно редица дейности и обекти. 

4. Необходимостта от запазване на определен обем от соц ални дейности, в т.ч. чрез 
реализация на част от имуществото на Общината и насочването на есурси към по-малък брой 
социално значими дейностИ и/или обекти. · · 

5. Предоставяне на·възмоЖности' за реализация на конкретн дейности и/или проекти от 
малкия и среден бизнес ·в региона, с което ще бъде стимулира~-:о привличането на Чаёi'ни 
финансови и технологични ресурси, както и евентуални иноват вни решения, свързани, с 
използването и технологичната поддръжка на язовира. 

6. Социалният ефекf;вреЗултат·на: 
разкриването на нови работни места в дейн тите по използването и 
технологичната поддръжка на язовира и свързаните него съоръжения; 

възможностите за използването на язовира неговите околности за 

индивидуален риболов· и спортно-туристически меро риятия. 

Реализацията на така мотивираните цели (и особено неот ожността на проблемите и 
необходимостта от сериозни ресурсИ за 'решаване на задачите мотивирани в т .1 и т. 2) 
предполага условията за ощаване ~а кщщесИя да бъдат без излишни ограничения, като по този 
начин стимулират максимално предприемчивостта на по енциалните концесио~~рй. 
Единственото категорично условие следва да бъде поемане о изцяло на правата ' И 
задълженията по технИческата. ексnлоатацИя на язови а, язовирната стена11 и 
съоръженията към нея по" реда.на Чil. 4. 2 и З от Наредба № 131: 9.01.2004 г. за услов'ията и 
реда за осъществяване на' техническата експлоатация на язовирните стени и 
съоръженията към тях {наричана по-нататък Наредбата), ка о и по реда на евентуални 
бъдещи нормативни документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

Срока за предоставяне на концесия да бъде 25 години, с о лед на: 
- очаквания срок на съществуване на язовира; 
- необходимостта концесионерът да съсредоточи същ ствени средства, които да 

използва целево за текуЩа1 Поддръжка и ремонт, което ще запаз язовира за този период като 
елемент от инфраструктурата на района. 

Във връзка с гореизлd>кеното,'nредлагам следния ·. · 1 ~:1. ' 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:.··· 
Общински съвет - Казанлък/на основание чл. 21.ал.1, т. 8 т ЗМСМА, чл.39 от За'кона за 

концесиите, във връзка с чл. 20, ал. 1 и с чл. 19, ал. 2 от Закона з концесиите 

РЕШИ: 
1. Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху недвижим имот, 

публична общинска собственост - поземлен имот с обща площ от 20798,00 кв.м. с номер № 
000007 в землището на гр. ·kрън с ЕКА ТТЕ 40292 обект: „Микрояз вир - Бончово кладенче - юг" с " 
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начин на трайно ползване „водоем". При граници; запад: им. с № 000366, им. № 000502, им. № 
000287; юг: им.с № 000502, им. No.101055, имот № 101054; изток: и . № 101053, им. № 101049, 
им. № 101038, им. № 101036: за' който е съставен АОС № 313/24.03. 000 г. Посочен в позиция 9, 
приложение 7 на ГПУРИОС за 2015 г. · 

11. Стопански дейнос!И;. КС)l/1ТО могат. да се осъщест.вяват ч ез обекта на концесията -
рибовъдство, напояване; спортен риболов, туристическа и:·други раз лекателни дейност.и. ., ;· · 

111. Срок на концесията,.,.. 25,години . 
IV. Начална дата наконЦесйята...:. датата на. сключване на ко1-цесионния договор. , . · · . 
V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоя елствата от"фактически или 

правен характер, настъпването .или изменението, на които може д доведе до нарушаване на 

икономическия баланс - дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна 
експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностит , предмет на концесията. 

Нарушаването на икономическия баланс може да възникне в ре ултат на влиянието на три 
основни групи от фактори: · · ; · ·· 

- фактори, свързани'С е~~нтуалнИпромени и/или претенции м собствеността на обекта. 
В момента такива обстоЯтеn.сtв:а\iё са установени; 

- фактори, свързани·с евентуа~нилромени в начина и орган зацията за ползване на води 
от язовира; " ":.11 · "' · • · ' 

- фактори, свързан'и 'с"наруwаване правилата за техническа експлоатация и безопасност, 
регламентирани в действащото законодателство .. в този случ й отговорността за всички 
потенциални щети и пр0Аусн9ти ползи е на концесионера, с ог ед на задължението' му да 
извършва всички меропри'ЯтИЯ'i'ло'· 'текущото поддържане, р монт и реконструкцИя на 
хидротехническите съоръжения. Тези задължения на концесион ра са обвързани с целевото 

изразходване на определени .~редства, .с които е намалена ойността на концесионното 
възнаграждение. 

VI. Основни условия и· ел(Эменти на концесията, чително основните права и 
задължения на странит(Э. по· конЦесИdннИя ДоrЬlзор 

1. Предмет на kонЦёсИята· · · · ··· .. „.: 
Община Казанлък' ·rфеДоi:тавя:· ·кьнц~сия ·с 0собено · пр о на ползване върху обект 

поземлен имот с обща площ 'от 20798,00 кв.м. с номер № 0000 7 в землището на гр. Крън с 
ЕКА ТТЕ 40292 обект: ;;МикрОЯЗовйр<.· Бончово юiаденче - юг" с начин на трайно поЛзван·е 
„водоем". При граници; заnа,i(им. с № 000366, им. № 000502, им. № 000287; юг: им.с No 000502, 
им. № 101055, имот № 101'054;·:изт6к:·им. № 101053; Им. № 10104 , им. № 101038, им. No' 101036, 
за който е съставен АОС №'313/24:03.2000 г. Посочен в позиция 9 приложение 7 на ГПУРИОС за 
2015 г. 

Срок на концесията - 25 години. 
2. Начин на определяне на концесионера - чрез прове ане на открита процедура по 

реда на гл. IV от ·Закона'З.а:коiщесиите (ЗК). 
3. Вид, размер.и начiлн~на·nлаЩа'!'iе на гаранцията за уч стие в процедурата - парична 

вноска в размер 'На so % от начаnното годишно конце ионно възнаграждение .. 
4. Основни прав·а И·задъЛЖеf.{ия·наконцесионер·а: ·. · · 

4.1. Да използва обекта Добросъвестно, съгласно неговото п едназначение и дейностите,'_'з_а 
които е предоставена ·концеёИЯта~,> като не · допуска действи , които могат да доЕ!еДаf ·до 
икономическа неизгодност на бьАещаtа·му експлоатация, както да не променя по какъвто и Да 
било начин предназначениеtсi '~;1а;6бекта. ·· ; · · ·' · 

4.1. 1 Да не извърw.ва ·И' Да не· Допуска извършването на незаконно строителство на 
концесионната територия.· 

4.1.2 Да съгласува предварително .с концедента из ършването на строителство и 

подобрени·я н.а концесион1:1ата територия. J 
·~ • . -!:'.'(~. :· ', ~.; .... ·' 

, ' .. ' ' .. , ; ·~ .' 
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4.1.3 Да изпълыи лр.оектите;· предвидени в инвестиционното предложение, по начина и 
в сроковете, договорени с концедента. 

4.2 Да ползва микрщ1зовира; като осъществява в него деuностите, регламентирани в 
концесионната документация, както и всички други дейности, к ито не противоречат~ на 

условията на концесионния договор и не са забранени от действа ата законодателство. Да 

организира и извършва всички дейности в съответствие с изис <ванията на действащото 
законодателство. 

4.3 Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфрастру аура. 
4.4 Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфр структурни съоръжения на 

собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и функционално състояние, 
отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо ормалната и безопасна 
експлоатация на язовира. :, ·· · · · ··· · '·' · 

4.5 Да заплаща на концедента 'дължимите концесионни възн:.граждения при условия и 
срокове, договаряни·'·м·еЖду·'С'Граните. ·.· 

4.6 Да не прехвърля Правата vi задълженията си по концесионния договор на трети~ лица, 
освен ако това не е-уговорено с концедента: 

4.7 Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по е сплоатацията в това число 
поддръжка, ремонт и рекон'струкЦИЯ · и ползването на язови а, хидротехническйте и 
инфраструктурните съоръжения, регламентирани в Наредба № 131 .01.2004 г. за условията 
и реда за осъществяв·ане на техническата експлоатация 1а язовирните стени и 
съоръженията към тях и да сЪобразява Дейността си с действащо о законодателство. 

4.8 Да притежава необходимата : техническа квалификация, за осъществяване на 
стопанисването, поддържането' и·" технИЧеската експлоатация на язовирната стена и 
съоръженията към нея' ·илИ' да преДстави Договор с лице притежав що такава квалификация, 
удостоверена със съответнИЯj~окумент>"· · · · 

4.9 Да набира целЭво среДстiза За"ремЬнт на микроязовира, обе ужващите го съоръжения и 
инфраструктура, в раз·мера,;'nбсоуеt~ ~ъв·Финансово:.икономическия анализ, за изразходван~й. 
на които да предоставя оiчеТ'на концедеi-па. · 

4.1 О До 31 .03. на"всяка•·календарна година"да подава декл рация за изпълнението на 
следните текущи ежегодни 'tviеропрИЯТИ:Я: 

• При наличие на коловози по короната на стената д се извършва насипване на 

същите; . 
• Изготвяне иqкТуализираi-tе на авариен план; 
• Почистване·~:t~С;ухй~ И мокрия откос на стената; 
• Поддържане на съществуваwата кота на преливния ръб; 
• Поддър~а~~. ~.ДQ~рсuехнИчёско състояние основни1 изпускател; 
• Почиства1;1е ··от\цървета 11 · храсти на сухия и мокри µткос и на каналите. GJJeд 

крана нс;t о~но.~НИЯ,1изюускатеJ1 и преливника; . ·, . . ,.„ .. ! . 

4.11. Да предостав.И;д9,"у~аза~;iИе на kонцедента, места за об о ползване на вод~_те и да 
осигури ползване на вода за напояване, по начин' й iз обем, съотв стващ на изискванията на 
действащото законодателство и текущо договарян между страните, който не възпрепятствува 

основната дейност по концесията в обема, предвиден във Финансово икономическия анализ. 

4.12. Да допуска по всяко време. представители на компет нтните контролни органи и 

представителите на концедента,;~аl{l"() и да предоставя документация а, уточнена в договора. 

4.13. При форсмаЖорни·обс+ояrеJ1ства да предоставя рее рси и съдействие, по ред 
текущо уточняван между.странИfе. ,,. · '1 · ·· 

4.14. Да запази· и·· подцърЖа'.екологичната биосреда в яз вира, с оглед комплексно}· 
използване на водите-.: да' 'ИЗnьrif.is:Ji:нэ мероприятията посочени в ·•. Екологичния aнariи~m1a \ 
концесионната документация:;''>·" · · ' '" · ·.· <' , 
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4.15. Да представи tfановище от РИОСВ- Стара Загора ·а преценка необходимостта от 

оценка за въздействие върху. околната среда и лри необхози ост от такава да предприеме 
всички необходими действия съгЛаснЬ действащото законодателс· во. 

4.16. Да поддържа работни места на трудов договор, на -малко в обема, предвиден в 
Социалния анализ на концесионната документация. 

4.17. Да застрахова за своя смел~а обекта на концесията, т.ч. за всички възможни щети 
и неблагоприятни последици·6r неговата експлоатация, техническ поддържане и ремонт. 

4.18. Да заплаща всич~и .дължими„.държавни такси и вс чки данъци и такси по ЗМДТ, 
свързани с експлоатацията на обекта: . . . 

4 .19. Изисквания, свърЗ9нИ\ с националната сигурност и отбраната на странат;э1 с 
опазването на окоЛната среда·,. на човещкото здраве, на защитен те територии, зони и обектИи 
на обществения ред: · · · · ·· · . 

4.19.1. При упражнЯване ·на правата по концесията, как и на съпътстващите·· Права, 
концесионерът е длъжен да: спаЗ~а всйчки изискванИя относно о азване на човешкото"·здраве, 
водностопанските съоръжен'ия, околната' среда, защитените тери арии и обекти, националната 
сигурност, отбраната на страната и опазването на обществени~ ред, съгласно наредбите на 
Общински съвет - Казанлък и действащото Законодателство. 

4 .19 .2. Концесионерът е дilъжен да уведомява незабавно онцедента за нововъзникнали 
обстоятелства, създаващи опаснЬстiЗа нацИоналната сигурност, о браната и обществения ред. 

4.19.3 Концесионеръiедлъжен: .;: :· ,. 
4.19.3.1. Да изпълнЯва ИЗцяло всички задължения на онцедента изискванията по 

осъществяването на техН:иЧеската ·ексriлоатаци'Я на ·язовИрни е стени и съоръженията.:wьм 
тях, уредени в Наредба № 1.3 от 29 януари 2004 г. за условият и реда за осъществяване на 
техническата експлоатация на язовирините стени и съоръжени · та към тях и други де~с.тващи 
в тази област нормативинИ а~тЬве: ·· · · 

4.19.3.2. Да изготви ав·арИен план съгласно;ЧЛ'. 138 А, ал. 1 от Закона за водите ·(зВ) и по 
реда на чл.35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). 

4.19.3.3. Да съгласува аварийния план по предходната одточка с концедента и със 
собствениците на каскаднь· разположените хидротехнически ъоръжения по поречието на 
реката, в тримесечен срок от подписванепо на концесионния до овор; 

4.19.3.4 Да изпълнява·:заДъЛЖенията по чл. 35 , ал.3 от ЗЗБ 
4.19.3.5 Да изпъfiняв·а заДtлжението riO чл. 142 от ЗБ 
4.19.3.6 Незабавно да лред·приема мерки по изпълнение о на всички предписания по 

техническото състояние·· и еi<сhhЬатаЦията на язовирната стена и с оръженията към нея; дсiц'ен·и 
от компетентните органи: ·· ·· ·' · · · ' 

5. Основни права и з-адЪЛЖениЯ на концедента: · . · · ···;:" 
5.1 Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по еловия, описани в договора. 
5.2 П аво на собственост; вЪ i ·язови а ин· и ги активи опЙёани в 

договора. 

5.3 Да контролира изпълнението на задълженията на концесио ера по договор, включително 
и чрез право на до'стъп·до обекта И Получаване на информа ия и документи. 

5.4 Да прекрати едностраннодоговара при неизпълнение на за ълженията на концесионера. 
5.5 Да не пречи на конце9Йо1;1ера· Да изпълнява задължени та си по договор, освен в 

случаите, регламеА'-rИрани''·в действащото законодател тво или при форсмажорни 
обстоятелства. .. . ·: · 

5.6 Да оказва съДейсУв'й~'' · лрй ., ·ьсъществяване на конц сияrа, ако дейсtвИята.'/li'н·а 
концесионера са съобразени с д6rоворните условия. · 

5.7 Да развали договора;'ло реда· и при условията, предвиде и в пар. 3 на ПреходнИте и 
заключителните разпоредби на.Закона за сдружения за нап яване. . i 
6 Начало на концесiИЯта<:_:датата на влизане в сила на концесионния договор·. · 

: '· .'. ' .. ~· ·. . ~ .. ' . ···' 



7 Концесионно възнагражденИе. 
7 .2 Размерът на концесv,юнното възнаграждение се опр деля от предложението на 

концесионера, но не може. да ~~д~ по-~ал.~9 от определеното във финансово-икономическия 
анализ начално месечно концесионно възнаграждение, а именно .о,оо лв. без ДДС 

7.3 Годишното концесионно възнаграждение се изплаща в срок до 31 .01. на годината, 
за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. · · 

7.4 Корекция на концесиьнното възнаграждение се извър ва в тримесечен срок след 
края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след перио , в който ръста на цените е 
повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния с атистически институт през 
изминалия период, с оглед на очаквания По-бавен ръст на цените на основната произвеждана в 
обекта продукция спрямо цените на труда и другите основни еле енти на производствените 
разходи. 

8 Гаранции за изпълнение· на Задълженията по концесио ния договор: 
8.2 За изпълl-iенйеtо:·,н·а -:Задълженията по концесионни договор, концесионерът 

внася при подписването надогснюра·суМа~в.размер на 50 % от дог варената при явяването в 
процедурата годишна конЦеtионна ·вноска; която му се връща сле изтичането на договора. 
Начинът на внасяне се опреДе.nя в ДокумМтацията за'участие в проц дурата. 

Vll .. Избо'р навИдана.концесИЯУа. 
Особеносtите.-· ·и/ х.·ар·акfера · на дейностите, описа и в разд. IV, какт-о '-·и 

изискванията, мотивиранИ в.:закона за-концесиите (ЗК) определят ка о най-адекватна форма ·за 
предоставяне на посоченитё'·дейнdстИ..:: концесията за услуга 

VI 11. Изисквания· за подбор 'на участниците. 
Липсата на специални изисквания и на необходимост от значителни ресурси при 

извършване на дейностите, които могат да се организират в обекта на концесията, определят 

като единствени ограничения разпоредбите на чл. 16 от Закона за кон есиите (ЗК). 
В този смисъл, учасfн,Ицйrе сЛед'ва да предоставят декл рации за отсъствие на 

обстоятелствата: -· · ·-: .„. ,.-. · 
- за юридич~ски'те'iiИца - З~ отсЪствие на обстоятелст ата по чл. 16 ал. 2 от ЗК. 
-за физиЧесЩ.\те'лица~за'отсъ'ётвие на ЬбстdЯтелства а·по чл. 16 ал. 3 от ЗК: -
Липсата наiт~Э,и.декларация·е основание за отстраняв не на участника. 

IX. ДокументИ,„формИраЩи·предложението ~а уЧастика в проц дурата. ·· ·' i{• " 
1. Декларация · ·за · Поемане на праЕ!ата и задъл енията по техниЧ·еската 

експлоатация на язовира, я~о~ирната стена·и съоръженията към нея. 
Приоритета на целите, свързани със запазването и нар алната експлоатация на 

хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Казанл к изискват участниците да 

декларират, че ще осъществява! степане.ката си дейност в обекта н концесията като за целия 
срок на концесията поемат изцялq ._пр~вата. и задълженията по експл атацията и ползването на 

язовира, хидротехническите' И йнфра'стру!\fурните съоръжения по ре а на чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от 
Наредба № 13129.01.2004 г. За ·усповйЯmа и реда за осъщес вяване на техническата 
експлоатация на язовирнцmе .· сm~ни и . съоръженията към ях (наричана по-нататък 
Наредбата), както и по peifa·нa· евентуални бъдещи нормативни д кументи, регламентиращи 
посочените права и задъ.пжения.- . 

2. ПредложенИе за ст0'й'ност'На месечното концесионно възнаг аждение. „. :: 
Приетият принцип ·за· · Липса на ограниЧения и стиму иране на по-ефективни 

технологични и организациоiчнй 'решения а'предел'я. като най-същест ен критерий за оценка на 
предложенията, респ. документ, формираш предложението на частника в процедурата, 

предложението за стойност на месечното концесионно възнагражден е. 
Предложенията за стойност на мес'ечното концесионно възн граждение са в български 

левове и не трябва да са n~~н~?,~и.„о~-.определената в концесионните нализи начална стойност в ~ 

. '. ~-,. 



'.'·''·"'' , .. · 

.,. ~·· ( '·. ::. ·~· . . ' ' .!, . 

размер на 40,00 лв. без ДДС. Предложения, включващи по-н ска стойност няма да бъдат 

разглеждани, като несъответстващи на икономическите изисквани на Общината. 

3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгр ди, спомагателни постройки, 
технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, пл щадки, зелени площи, трайни 
насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностит~ За организиране на тури тически, почивни и спортни 

дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция по 
отделни инвестиционни проеkтИ (обеkТи, съоръжения и др.), к кто и по години. Срокъrfr;!:За 
изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано т началото на концесията. · 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство" е следва да се приемат като 
елемент на настоящето предложение, тъй като не променят п рвоначалните параметри на 
обекта - предмет на концесиЯта и освен това са отчетени чре годишните амортизации при 
моделирането на стопанската дейност на концесионера. 

Х. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест; 
1. Предложение за стойност на месечното концесио-iно възнаграждение -80% 
2. Инвестиционно лредЛожение за изграждан на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, площадки, зелени 
площи, трайни насаждения), подобряващи условията за експлоата ия и поддържане на язовира 
и условията и възможностите эа орrанизи'ране на туристически, очивни и спортни дейностv~ и 
мероприятия - 20 % : · · · · · У> 

XI. Размер и начин на riЛаЩа'не, на гаранция за участие в пр цедурата за предоставЯне на 
концесия - 50% от началнЬто годишното концесионно възнагражд ние, което при сключване на 
договор се връща. Начин на плащане - по банков път или в касата -ia Община Казанлък. ·· 

XI 1. Общински съвет Казанлък възлага на кмета на Об ина Казанлък да организира 

провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на по емлен имот с обща площ от 
20798,00 кв.м. с номер № 000007 в землището на гр. Крън с ЕКА ТТ - 40292 обект: „Микроязовир -
Бончово кладенче - юг" с начин на трайно ползване „водоем". ри граници; запад: им. с № 
000366, им. № 000502, им. № 000287; юг: им.с № 000502, им. № 1 1055, имот № 101054; изток: 
им. № 101053, им. № 101049;:· им. № 101038, им. № 101036, а който е съставен АОС № 
313/24.03.2000 г. Посочен: в позиция 9, приложение 7 на ГП РИОС за 2014 г. съгласно 

изискванията на ЗОС, Закона за концесиИте и Правилника за прил гане на закона за концес~ите 
и да внесе в Общински съвет докла,q, относно резултатите от прав ената процедура за вземане 

на решение за определяне на концесионер.· - · 
Настоящият акт да се ·изnр;пи· на Областния управител на Област Стара Загора~· Кмета 

на Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от приемането му. 
Препис от решението да се изпрати на Районна прокура ра - Казанлък за Преглед по 

реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на О щинския съвет по чл. 45, ал. 
5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящият акт моЖе да се обжалва в 14-дневен срок ред Административен съд -
Стара Загора. · ,, 

Адресат на акта : Галина Стоянова - Кмет на Община Казан ък 
Докладчик при раirлеЖдане„,на заседания на комисии: Татяна Станева,· ·дирек'Г6р 

дирекция ОССППЧП , ., · 
Докладчик при разгле>Кр,ане·на заседание на общинския съ ет: Галина Стоянова, кмет на 

община Казанлък. 
Предоставям доклад'а и ·всички материали, приложения м него в електронен вид на У 

дискета. 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Копиеи от АОС № 422/16.06.2001 г. 
2. Копие от обосновка на концесията 
3. Проект на обявление 
4. Проект на документация за участие 

5. Справка за отразяване на становищата от съгласуванет 

6. Проект на договор за концесия 
7. Копие от заповед № 1661/31.08.2015 г. 

·.- ~" .. ·1-··· 1 

~;~::~~·~вски, ст. юриСк~ 
Татяна Станева, директор на дирекция ОССППЧП 

Изготвил: ~ 
Анелия Панчугова, сi.;{эксперт НОСР 
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ЗАПОВЕД 

111· i" r ,(· 2 ·( ~,,,,„ / \;::',,, ~ ;\" \)() 
No „ •••••••• / .'i. •···"'····· 2015 г. 

На основание чл. 39 ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 т ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

1. ОПРЕДЕЛЯМ: 

ПЕТЪР НИКОЛОВ КОСЕВ - Заместник-кмет о икономика, стопанска 
политика и управление на общинската собственост, да ме за ества при отсъствието ми 
от общината за периода от 01.09.2015 год. до 04.09.2015 го . включително, като през 
този период изпълнява функциите на Кмет, с изключение дписването на договори, 
анекси и финансови документи (платежни нареждания и доку енти, свързани с поемане 
на финансови задължения от Община Казанлък) 

П. ОПРАВОМОЩАВАМ 

ПЕТЪР НИКОЛОВ КОСЕВ - Заместник-кмет п икономика, стопанска 
политика и управление на общинската собственост, за пери да от 01.09.2015 год. до 
04.09.2015 год. да организира и провежда обществени поръчю' и да сключва договори и 
рамкови споразумения по реда на Закона за обществените пор чки, както и да подписва 
необходимите неотложни документи по вече открити процед ри /решения, обявления, 
заповеди, разяснения, становища, придружителни пием и други необходими 
документи/. 

Копие от заповедта да се връчи на Петър Косев и на съответните длъжностни 
лица за сведение и изпълнение. 



ПРОЕКТ! 

ОБ ИНА КАЗАН ЪК 

ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИ 

Днес, .................... ./ .... „ ........... г., в гр. ка.~анлък, на основание ................................... . 
и Решение № ................ 2015 г. на ОбС-Казанлък между: 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, представ вана от кмета ГАЛИНА 
ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА, и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. гл.счетоводител, , от една 
страна, наричана за краткост „КОНЦЕДЕНТ", и 

2. . .................................................................... , редставлявано от 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... впи ано в търговския регистър 
с ЕИК ................................ , със седалище и дрес на управление: 

........................................................................ , телефон .............................................. , 
наричан за краткост по - нататък „КОНЦЕСИОНЕР", о друга страна се сключи 

настоящият договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕР при условията на този 
договор правото на експлоатация на обекта на концесията - икроязовир разположен в 

имот № .............................. , находящ се в землището на··························· ....... , 
община Казанлък, в местността " ........................... ", като концесионерът' се 

задължава на свой риск да го управлява и поддържа. ' · · 
2. Обектът на концесията представлява микроязови с обща площ на имота 

.......................................... дка, ведно с прилежащите к м него и включващи се в 
описаната площ съоръжения, при граници посочени по прил жената скица, неразделна 

част от договора /АОС № ................. .! .................................. г./. 
3. Гореописаният имот се предоставя на КОНЦЕСИОf ЕРА във вида, в който се 

намира в момента на подписването на този договор, което се становява с предавателно 

- приемателен протокол. 

4. Дейностите, които КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да осъ ествява в предоставения 

му обект са следните - рибовъдство, спортни, туристически и развлекателни дейности -
описват се дейностите, които са посочени в офертата на к01 цесионера . 

. П.· СРОК НА ДОГОВОРА 

5. Настоящият договор се сключва за срок от 25 години. 
6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

111. РАЗМЕР И НА ЧИН НА ПЛА ОННАТА ВНОСКА 

7. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕ А обекта, предмет на 
настоящия договор срещу · годишно концесионно възнаг аждение в ра:змер на 

....................... лв. / ...... ; ................................... ./ без ДД . 

КОНЦЕДЕНТ ..................... . 



8. Концесионното възнаграждение се привежда по анков път по сметката на 

Община Казанлък или се заплаща в брой в касата на Община а. 
9. За гарантиране изпълнението на1 задълженията о концесионният договор, 

концесионерът заплаща сума в размер на ........................ лв., която изплаща при 

сключване на настоящия договор по банковата сметка на Об на Казанлък. 

10. Концесионното възнаграждение се изплаща във ф рма на парични вноски за 
предоставеното право на експлоатация върху обекта на конц сията по този договор и се 

издължава: 

10.1. За първата година дължимото концесионно въз аграждение се заплаща в 
едномесечен срок от сключване на договора 

10.2. За всяка следваща година - до края на месец яну, ри на съответната година. 

11. Корекция на концесионното възнаграждение се из ършва в тримесечен срок 
след края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който рi.ста 
на цен:Ите е повече от 15 % ) '6 индекса на цените и ин лацията на Националния 
статистически институт през изминалия период. 

IV.ПРАВАИЗ ЪЛЖЕНИЯ НА КОН ЕНТА 

12. Извън правата, предвидени в нормативните акт ве, КОНЦЕДЕНТЪ Т има 
право: 

12.1.Да получава договореното концесионно възнагрю дение в сроковете и при 

условията, описани в paздeJiIII. 
12.2.Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно 

прекратяване, правото на сЬ6ствен6ст върху постройките и д угите трайно при'креriВН:и 
към земята дълготрайни материални активи, инженерната инф аструктура, техническ~та 
и друга документация и информация, изготвена във връзка с к нцесията. 

12.3.Да контролира изпълнението на задълженията по к нцесионния договор като 

за целта има право на достъп до обекта и на информация тносно осъществяваните 

дейности. 

12.4. Да прекрати договора, ако КОНЦЕСИ не изпълнява 

предвидените в него задължения, както и условията на предост вената концесия 

12.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол 
нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕР А. 

12.6. Да иска изменение на договора за концесия, ко ато обстоятелствата, при 
които той е бил сключ~н . се· · Променят трайно и същес ено и това доведе.· .до 

•'·i: 
несъответствие между правата и задълженията на двете страни. 

12. 7 Да развали договора, по реда и при· условията, предвидени в пар. 3 ·на 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдруже ия за напояване. 

13. КОНЦЕДЕНТЪ Тсе задължава: 
13.1.Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕС ОНЕРА, когато тя се 

осъществява съгласно действащата нормативна уредба и кл узите на концесионния 

договор. 

13.2.Да съгласува своевременно предоставените от кон есионера инвестиционни 

програми и работни проекти. 

13.3. Да не предоставя на други лица концесии вър у същия обект или за 
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на нцесионното право на 

експлоатация. · ·' 
13.4. Да издава на концесионера необходимите разре за извършване на 

дейността, включена в съдър){<анИето на концесионното п аво, в съответствdе с 
нормативните актове за това. /~ 
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13.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява за ълженията си по договор, 
освен в случаите, регламентирани в действащото законодател тво или при форсмажорни 

обстоятелства. 
13.6. Да оказва съдействие при осъществяване на кон есията, ако действията на 

концесионера са съобразени с договорните условия . 

V. ПРАВА И З ЪЛЖЕНИЯ НА КОН Е ИОНЕРА 

14. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право: 
14.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно н говото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не доп ска действия които могат 

да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му ек плоатация, както и да не 

променя по какъвто и да било наЧин предназначението на обе а. 

14.1.1.Да не извършва и да не допуска извършването а незаконно строителство 
на концесионната територия. 

14.1.2. Да съгласува предварително с концедента извър 
подобрения на концесионната тер:Итория. 

14.1.3. Да изпълнµ проектите, предвидени в инвестиц онното предложение, по 
начина и в сроковете, договорени с концедента. 

14.2.Да получава доходите от извършваната от него онцесионна дейност чрез 

експлоатация на обекта предмет на концесията. 

14.3. Да ползва микрояз~вира, като осъществя а в него дейносi'йте, 
регламентирани в концесионната документация, както и всич и други дейности, които 

не противоречат на условията на концесионния договор не са забранени от 

действащото законодателство. Да организира и извър а всички дейности в 
съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

14.4. Да ползва съоръженията на микроязовира и изград ната инфраструктура. 
14.5. Да иска изменение на договора за концесия, ко ато обстоятелствата, при 

които той е бил с~ючен _се проме~ят трайно и съще твено и това води до 
несъответствие между правата и задълженията на двете страни. 

15. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава: , 
' .· .. ·. ' ' . !1.• 

15.1.Да заплаща Н<:1 КОНЦЕДЕНТА уговореното концес онно възнаграждение; по 
начин и ред определени в настоящия договор. 

15.2. Да изпълнява предписанията на КОНЦЕДЕНТА и на оторизираните от ~-его 
лица. 

15.3.Да изпълнява инвестиционното предложение, п едставено от него при 

участието му в търга, което е неразделна част от настоящия дог вор. 

15.4.Да не допуска действия на трети лица и да не предявява претенции за 

обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства. 
15.5. Да предоставя на с:iбщИ:ната информация, в това чие о и документи, свързани 

с изпълнението на договора за концесия. 

15.6. При изтичане· срока на концесията или при пред рочцо прекратяване да 
предаде язовира и свърза~мте с него технологични и инфрас оуктурни съоръжения, на 
собственика, при изтичане срока на . концесията, в техн ческо и функционално 
състояние, отговарящо на ,_срока· за съществуването им и га антиращо нормалната и 

безопасна експлоатация на язовира;·· · 
15. 7. Да не прехвърля правата и задълженията си по нцесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с КОНЦЕДЕНТ А. 

15.8. Да изпълнява изцяло всички задължения на собств ника по експлоатацията Jn 
в това число поддръжка, ремонт и реконструкция и олзването на язовира, [\1-1 
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.!.· 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения, регл ментирани в Наредба № 
13129.01.2004 г. за условията и реда за осъществ ване на техническата 

експлоатация иа язовирните стени и съоръженията м тях и да съобразява 

дейността си с действащото законодателство. 

15.9. Да притежава необходимата техническа квалиф кация, за осъществяване 

на стопанисването, поддържането и техническат експлоатация на 
.. ' 

язовирната ~тена и съоръженията към нея или д представи договор с шще 

притежаващо такава квалификация, ул;остоверен със съответния 

документ. 

15.10. Да набира целево средства за ремонт на микро зовира, обслужващите го 
съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във 

концесионен анализ, за изразходването на които да предостав 

инансово-икономическия . 
отчет на КОНЦЕДЕНТА 

до 31.03. на следващата година. 
15.11. До 31.03. на всяка ·календарна година д подава декларация за 

изпълнението през предходната година на следните текущи еж годни мероприятия: 

• При наличие на коловози по короната на стената да се извършва 

• 
• 
• 
• 
• 

насипване на същите; 

Изготвяне Й: актуа.Лизиране на авариен· план; 
Почистване'н~ сухияи мокрия откос на стената 
Поддържане н~' съществувашата кота на прелив ия ръб; 
Поддържане в д.обро техническо състояние осн вния изпускател; . 
Почистване. от дървета и храсти на сухия и м крия откос и на каналите 
след крана на основния изпускател и преливник ; 

15.12. Да предостави, по указание на КОНЦЕДЕНТА, еста за общо ползване на 

водите и да осигури полЗване на вода за напояване, по начин в обем, съответстващ на 
изискванията на действащото: за.конодателство и текущо до оварян между страните, 

който не възпрепятства осцовната дейност по · концесията в обема, предвиден във 

Финансово-икономически~. анализ. 

15.13. Да допуска: по всяко време представители на омпетентните контролни 

органи и представителите на КОНЦЕДЕНТА, както и да пр доставя документацИЯtа, 
уточнена в договора. 

15.14. При форсмажорни обстоятелства да предоставя есурси и съдействие, по 

ред текущо уточняван между страните. 

15.15. Да запази и поддържа екологичната биосреда микроязовира, с оглед 

комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятият посочени в Екологичния 

анализ на концесионната документация. 

15.16. Да представи ст.ановище от РИОСВ - Ст"ра Загора за преценка 

необходимостта от оценка за въздействие върху околната сред и при необходимост от 

такава да предприеме всички необходими действия съгласно действащото 

законодателство. 
'. i;' 

15.17. Да поддържа работни места на трудов дого ор, най-малко в обема, 

предвиден в Социалния анализ на концесионната документация. 

15.18. Да застрахова за своя сметка обекта на конц сията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата е сплоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 

15.19. Да заплаша всички дължими държавни такси и в ички данъци и такси по 
ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта. 

15.20. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с 
опазването на околната среда, на· човешкото здраве, на зашит ните територии, зони и 

обекти и на обществения ред: ~~ 
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15.20.1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите 
права, :концесионерът е длъжен да спазва всички изискв ния относно опазване на 

човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната с еда, защитените територии 

и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и пазването на обществ~lfИЯ 

ред, съгласно наредбите на Общински съвет - Казанлък и дейс ващото законодателство. 
15.20.2. Концесионерът е длъжен да уведомява езабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, 

отбраната и обществения ред. 
15.20.3 КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 
15.20.3.1. Да изпълнява изцяло всички задължения нак нцедента изискванията по 

осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях, уредени в Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условия а и реда за осъществяване 
на техническата експлоатаци:Я на язовирините стени и съор женията към тях и други 

действащи в тази област нормативини актове; 

15.20.3.2. Да изготви авариен план съгласно чл. 138 А ал. 1 от Закона за водите 
(ЗВ) и по реда на чл.35 от Закона: за защита при бедствия (ЗЗБ) 

15.20.3.3. Да съгласува аварийния план по предходнат подточка с концедента и 
със собствениците на . каскадно разположените хидроте ически съоръжения Iio 
поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на кш цесионния договор; 

15.20.4. Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал.3 от З· Б 
15 .20.5 Да изпълнява задължението по чл. 142 от ЗБ 
15 .20 .6 Незабавно да предприема мерки по изпълнение о на всички предписания 

по техническото състояние и експлоатацията на язовирната ена и съоръженията към 

нея, дадени от компетентните органи .. 
15.20.7 КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да се с обие с разрешение за 

водоползване на воден обект съгласно ЗВ до 6 - месеца от под исване на договора. 
15.20.8. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълняв всички изисквания на 

компетентните органи, . св:.Ьрзани с националната сигурност, отбраната на странат~:. и 
опазването на обществения реД; 

15.21. За водовземане, както и за извършване на д йности в акваторИята на 

язовира, водоема или изкуствената водна площ е необходимо здаване на разрешително 

за използване на воден обект по Закона за водите 

Относно забраните на концесионната територия: 

15.22 По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните 

разпоредби): 

"прилежащи земи на водохранилища" са земите, :които се аливат при най-високо 
водно ниво на водохранилището. 

В принадлежащите земи на водохранилищата се з бранява: 

• Складиран~ на пестициди, депониране и третир не на отпадъци; 
···. ' 

• Строителство f!a животновъдни ферми; 
• Строителство на стопански и жилищни построй и; 

• Миенето и оqсл;ужването на транспортни средс 

• Засаждането на трайни насаждения с плитка ко 

• Изхвърлянето на отпадъци. 

15.23. Съгласно чл.139 ал.2 от Закона за в ите ползва.телите на 

хидротехническото съоръжение поддържат и речното корито а разстояние до 500 м от 
съоръжението, надолу по тече.нието на реката. 

15.24. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изгради и по 
съоръжения за постоянна зlliцита при. неблагоприятни 
наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др. 

15.25. КОНЦЕСЦОНЕРЪ Те длъжен: 

КОНЦЕДЕНТ ..................... . 

ържа хидротехнически 

иродни явления, кат~~ 
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1. да утвърждавад1:l'ктУалИзира 'при .промяна на обет ятелство аварийния план за 
действие; 

2. да организира провеждането на тренировки по изп лнение на аварийния план 
най-малко веднъж годишно; 

3. да предоставя на кмета на общината информация а изготвяне на общинския 

план за защита при бедствия относно: 

а) източниците на рискове от дейността им; 

б) вероятните последствия при аварии и начините за ш квидирането им; 
в) възможните въздействия върху населението и околн та среда; 

г) мероприятията, силите и средствата за провеждане а спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи в обекта; 

15.26. При изпускане . на яоди от микроязовира по време на преминаване на 
високи вълни, при възникнала ·авария в обекта или при извъ ване на ремонтни работи 

концесионерът е длъжен: 

а) незабавно да запоЧ:не· Провеждането на спасители и неотложни авариИ!10-
възстановителни работи; 

б) незабавно да съобщи за аварията· на Област о управление "Пожарна 

безопасност и защита на населението", и на кмета на общинат 

в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъцит вследствие на аварията и 
нейното ликвидиране; 

15.27. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигур авариен склад и да 

окомплектова същия с необход:И:мия резерв от материали и рез рвни части 

15.28. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да организира из отвяне на "Инструкция за 
експлоатация и поддържане", 'съобразена с особеностите а язовира, изготвена от 

квалифицирани специмистИ'И сЪГласувана от собственика. J) 

15.29. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да не допуска не овите подизпълнители да 
извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе · до 
нарушаване на условията по концесионния договор. 

15.30. КОНЦЕСИОНЕРЪТ отговаря за всички де егирани задължения на 
подизпълнителите и за действията и/или бездействията а всеки подизпълнител, 

неговите представители, работници и служители или други ли а, назначени и/или наети 

от подизпълнителя. 

16. Други изисквания:···.' 
16.1.Свързани с безштасната експлоатация на обекта: 

- абсолютно се забранява надграждане на преливниците на микроязовира, както и 
поставяне на телени мреж:И тiо тях; 

- ежедневно да се с.тi~ди _състоянието· на короната на сте ата, както и наличието на 
просмукващи води от стената; 

- редовно да се поЧистват сухия и мокър откос на стена а от дребна растителност 
и дървета; 

- преливният канал винаги да е почистен от дървета и хр сти; 

- изпускателният кран на съоръжението да бъде вин ги в изправност и при 

необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните в ди, за да се предотврати 

скъсване на стената; 

- при улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитаония минимум, никога да 
не се изпуска през лятото, а само на есен; 'За да може да се напъ ни през зимата; 

- дори и при минИ:мална опасност от скъсване на ст ната или друг нежелан 
инцидент, да се уведоми :незабавно кмета на населеното мя то, в чието землище е 

хидротехническото съоръжение.; 
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- по време на експлоатацията и строително-ремонти дейности в границите на 

имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2 от Закона за 

културното наследство. 

16.2. Забранява се:· 
16.2.1. преминаването на превозни средства по коро ата на язовирната стена, 

освен когато има направен път; 

16.2.2. засипване или .преустройване на облекчите ни съоръжения, както и 

прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителн водовземни съоръжения; 

16.2.3. пашата по сухия откос на язовирните стени; 
16.2.4. засаждането на дървета и храсти по стените на зовирите и на разстояние 

по-малко от 10 m от откосите; 
16.2.5. къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на 

разстояние не по-голямо от 200·m.; 
16.2.6. ползването на· Плавателни. съдове в микрояз вирите се извършва при 

спазване на изискванията на Наредба за водноспасителната ейност и обезопасяването 
на водните площи (ДВ, бр. 65 от 1996 г.) 

17. Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с 

нормалната и безопасна експлоатация на хидротехническото ъоръжение и дейностите, 

предмет на концесията, може, да възникне в резултат на влиян ето на три основни групи 

от фактори: 

- фактори, свързани· с евентуални промени и/или прете1 ции към собствеността на 
обекта. ··'·' 

- фактори, свързани с евентуални промени в начина и рганизацията за ползване 
на води от язовира; 

:; ' 

- фактори, свързани с нарушаване правилата за те ническа експлоатация и 

безопасност, регламентирани в действащото законодате ство. В този случай 

отговорността за всички потенциални щети и пропуснати по зи е на концесионера, с 

оглед на задължението му да извършва всички текущи м роприятия по текущото 

поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съор жение 

18. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да представи заедно с офертата си финансово
икономически модел, неразделна част от настоящия концесион н договор и който модел 

трябва да включва следните окрупнени финансово-икономичес и характеристики: 

18.1. Очаквани годишни приходи от дейността „рибовъд тво" (лв.); 
18.2. Очаквани годишни разходи за дейността „рибовъ тво" (лв.), в т.ч. разходИ 

за персонал (лв.); ' 
18.3. Очаквани годишни разходи за техническа експлоа ация, текуща поддрЪжка 

и ремонти на язовира и прилежащите му съоръжения (лв.); 

18.4. Очакван чист годишен приход от концесията след зплащане на дължимите 

данъци (лв.); 

18.5. Предложена от участника стойност на концесионно о възнаграждение (лв.). 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪ ЕСТВЯВАНЕ НА КО ЕСИЯТА 

19. Концесията с·е осъществява при условията на 

действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид д йност по експлоатацията 

на този вид обекти, съобра:Зно 'реШение № ..................... г. на Об ински съвет -'Казанлък 
за предоставянето й и този договор. 

20. КОНЦЕДЕНТЪТ запазва правото на собственост, ка то и всички други права, 
които изрично не са предоставени на концесионера върху обект.: на концесия. 

21. КОНЦЕДЕНТЪТ не носи отговорност пред трети лиц и пред концесионера за 

щетите, произлезли в следствие на изпълнението на този догово . ~ ~ 
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22. Извършването от концесионера на каквато и да би о друга стопанска дейност, 
неупомената в чл. 4 на договора без изрично съгласие на кон едента, дава основание на 
последния едностранно · да прекрати договора, без да дължи обезщетение на 

концесионера, включително за направените във връзка с нея п добрения. 

VII. Г АРАН ИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОВОРА 

23. Изпълнението на настоящия договор от страна на КОНЦЕСИОНЕР А се 
гарантира от правото на КОНЦЕДЕНТА да прекрати едностранно договора с 

едномесечно предизвестие при неизпълнение на oci- овните задължения на 

КОНЦЕСИОНЕРА. 

24. Гаранция за изпълнение на задълженията по конце ионния договор - парична 

вноска в касата на Община Казанлък в размер на 50 % о годишното концесионно 

плащане в срок до 31 януари на текущата година. В случай а неспазване сроковете за 

заплащане на годишното концесионно възнаграждение, дължи ото от КОНЦЕСИОНЕРА 

плащане се прихваща от КОНЦЕДЕНТА от паричната гар нция, като в тези случаи 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи внасяне на нова парична гаранция едномесечен срок. 

При забавяне на ·п.Лащането на Договореното кон есионно възнаграждение, 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в р мерна 2 % от годишното 
концесионно възнаграждение За всеки календарен просрочен д н, но не повече ОТ 50% Ь'Г 
годишното концесионно възнаграждение. 

25. В случай, че ремно претърпените вреди на КОНЦ ДЕНТ А са по- големи от 
неустойката по предходния член, то последният има п аво да търси обезщетение 

по общите правила, определени в действащото в страната зако одателство. 

VIII. ПРАВО НА ОБЕЗIЦЕТЕНИЯ 

26. При прекратяване· на договора поради изтичане на еговия срок, по реда на 
Закона за сдружения за напояване или по вина на КОНЦЕСИ НЕР А, той няма право на 

обезщетение за направените подобрения. 

IX. ЗАБРАНА ЗА РАЗПОРЕЖ АНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОН ЕСИЯТА"И 
· · ·СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРАВА 

27. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да се разпорежда о какъвто и да е начин с 

концесията и свързаните с нея права, да ги прехвърля, да обременява изцяло или 

частично по какъвто и да е начин обекта. на концесията с вещи тежести в полза на трети 

лица, да го отдава под аренда, наем или да го внася в дружества с трети лица. 

28. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да променя по да е начин 

предназначението на обекта на концесията. 

29. Прехвърлянето на' правата· По този договор е о ование за едностранно 

прекратяване на договора от страна на КОНЦЕДЕНТ А, без да се дължи предизвестие и 

каквото и да обезщетение на концесионера и което и да е трето ице. 

30.1 Контролът по изпълнение на този договор се осъще твява пряко от Кмета на 
Община Казанлък или от определено от него лице. ~r 
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30.2. В едномесечен срок от подписването на договора всяка от страните по него е 
длъжна да определи по един· или повече свои представители във връзка с изпълнението 

на договора и контрола за това, като уведоми писмено другат 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГОВ РА 

31. Концесионния договор се прекратява с изтичане ср ка на концесията 
32. Договорът се прекратява без предизвестие в следни е случаи: 
32.1. При погиване на обекта на концесията - от датата на погиването; 

32.2. При смърт на физическото лице или при прек атяване на юридическото 
лице концесионер без правоприемник от датата на смъртта, съответно на 

прекратяването; 

32.3. При влязло; в сила решение на съда за обявяв не в несъстоятелност на 
концесионера - от датата на в.hИ:зане в сила на решението; 

32.4. При неизпълнение на задълженията на КОНЦ СИОНЕРА по раздел V, 
т. 15 .1 и т.15 .2 - при изтичане на съответната календарна годин . 

32.5. При промяна на сЪотвеtната нормативна уредба н страната. 
33. Настоящият договор се прекратява по взаимно съгл сие на страните без да си 

дължат предизвестие. 

34. Прекратяването на концесионния договор може д се осъществи и по реда 

предвиден в раздел V "Преiратяване на концесионния догово " от Закона за концесиите 
или в Закона за сдружения за напояване. 

ХП.ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ЛЖЕНИЯТА ПО 

ДОГОВОРА 

35. За неизпълнение на този договор ще се счита п лното неизпълнение или 
непълно или неточно изпълнение, както на преки разпоредби ra този договор, така и на 
нормативни актове, които· регламентират извършването на действия, дейности или 

услуги, разрешени съгл'асно този договор или по силата на нормативни актове, 

регулиращи въпросите, свързани с обекта на концесията. 

36. П ивличането на по иЗпълнители не освобож а 
з нията по този договор е 

нали е п и без ействие или ействие както от ст ана на КО ЕСИОНЕР А така и па 

подизпълнителя му. . 
37. При неизпълнение на задълженията, след като не зправната страна е била 

поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има пр во да прекрати договора 

с едностранно писмено предизвестие. 

38. За всяко друго нарушение„ на договора КОНЦ СИОНЕРЪ Т дължи на 
КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на.1000 а когато то е 
повторно или съществено 2000 ·лв~· /·, · 

XIII. ОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ 

39. Измененията и .·допълненията на настоящия дога р ще се извършват по 

взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма във вид на анекс, който е 

неразделна част от договора. 

40. За неуредените в разпоредбите на 

гражданското законодателство. 
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41. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора ще се решават 
по добронамерен и взаимоизгоден начин, а когато това с окаже невъзможно - по 
съдебен ред. 

Настоящият договор се изготви и подписа в четири ед ообразни екземпляра - по 
един за всяка от страните, един за Националния концес онен регистър и един за 
Общински съвет Казанлък, и влиза в сила от деня на подписва 

Приложения: 

1.Оферта на КОНЦЕСИОНЕР А с приложе към нея финансово -
икономически анализ, неразделна част от настоящия ко цесионен договор 

2.Решение №............. на ОбС Казанлък за от риване на процедура за 
концесия 

3.Решение № ................ г. на ОбС Казанлък за опр деляне на концесионер 
4. Заповед № ................ г. на кмета на Община Каз нлък 
5.Скица№ ................... г. на язовир кад. № ........ с ................ . 
6. АОС № .... , ....... : ........ г. 

КОНЦЕДЕНТ КОНЦЕС ОНЕР 

КМЕТ НА ОБЩИНА 

КАЗАНЛЪК: .................... ~ ............ · 
! ............... ~ ............ ! 

............................................ 
/ ............ / 

Г л.счетоводител: ..................................... . 
/ ........................... / 

Съгласувал: ................................. . 

КОНЦЕДЕНТ ..................... . КОНЦ СИОНЕР ................ . 
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗАУСЛ ГА ИЛИ ДОБИВ 

1. Предмет на концесията: 
концесия за услуга 

2. Вид на концесията: 
общинска концесия 

2.1. Концедент: 
общински съвет на община Казанлък, област Стара Загора 

2.2. Орган, който представлява концедента: 
наименование на органа: 

кмета на община Казанлък, област Стара Загора 
адрес: 

бул.Розова долина №6 
населено място: 

гр.Казанлък 

пощенски код: 

6100 
лице за контакти: 

Здравко Балевски 

телефон: 
043198245 

електронна поща: 

zdravko.balevski@abv.bg 
факс: 

043198266 
URL - Интернет адрес: 

www.kazanlak.bg 
3. Вид на обекта на концесията: 

водностоnански обект - язовир 
4. Местонахождение на обекта на концесията: 

Землишето на гр.Крън, ЕКАТТЕ40292 
5. Индивидуализация на обекта на концесията: 

Поземлен имот с обща площ от 20798,00 кв.м. с номер t'I о 000007 в землището на 
гр. Крън с ЕКАТТЕ 40292 обект: "Микроязовир - Бончово кладенче - юг" с начин на 
трайно ползване "водоем". При граници; запад: им. с № 00366, им. № 000502, им. 
№ 000287; юг: им.с № 000502, им. № 101055, имот о 101054; изток: им. № 
101053, им. № 101049, им. № 101038, им. № 101036, за който е съставен АОС № 
313/24.03.2000 г. 

6. Описание и обем на услугите и/или стопанск те дейности, които 
концесионерът може да извършва чрез обекта на ко цесията: 

Стопански дейности, които могат да се осъществяват чр з обекта на концесията -
рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическ и други развлекателни 
дейности. 

7. Вид на процедурата: 
открита процедура 

8. Размер на гаранцията за участие в процедурата 
предоставяне или плащане: 

стойност: 
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240 
валута: 

BGN 
условия за предоставяне или плащане: 

Гаранцията за участие може да бъде внесена под ормата на депозит или 

банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира т участниците. 

9. Срок на валидност на офертите: 
180 календарни дни след датата на подаване на офертата 

1 О. Място и срок за получаване на документаt ията за участие в 

процедурата: 

място: 

гр.Казанлък, бул.Розова долина №6, Център за нформация и услуги на 
гражданите, гише №2 срещу представена за закупена 

документация 

календарни дни след обнародване на обявл нието в Държавен 
вестник: 

33 дни 
час: 

17:30 часа 
11. Цена и начин на плащане на документац ята за участие в 

процедурата: 

цена в цифри: 
60 

валута: 

BGN 
начин на плащане: 

в брой или по сметка на община Казанлък 

12. Език, на който трябва да бъдат написани офертит 
български; 

13. Място и срок за получаване на офертите: 
място: 

Гр.Казанлък, бул.Розова долина №6,ЦИУ-гише №2 

календарни дни след обнародване на обявл нието в Държавен 
вестник: 

35 дни 
час: 

17:30 часа 
14. Място и дата на отваряне на оферти: 

място: 

гр.Казанлък, бул.Розова долина №6, ет.3, стая №21 

календарни дни след обнародване на обявл нието в Държавен 

вестник: 

38 дни 
час: 

14:00 часа 
15. Документи за удостоверяване на обстоятелства а по чл. 16, Ал. 2 и 3 
от Закона за концесиите: 

1. Д Е К Л А Р А Ц И Я за удостоверяване липсата на о стоятелствата по чл.16, 
ал.2 от Закона за концесиите по образец. 
2. Д Е К Л А Р А Ц И Я за удостоверяване липсата на о стоятелствата по чл.16, 
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ал.3 от Закона за концесиите по образец. 

16. Приложими обстоятелства и документи за удост веряване по чл. 16, 
Ал. 4 от Закона за концесиите: 

Участниците представят декларация за наличие о или липсата на 

обстоятелствата по чл. 16, .ал. 4, т1-т.6 по образе . Когато участникът е 
юридическо лице, декларацията се подписва от лице с редставителна власт по 

регистрацията му. 

17. Критерии за подбор и документи за доказване а съответствието с 
тях: 

17 .1. nригодност за изпълнение на професионал а дейност: 
изисквания и изискуеми документи: 

Не се изискват 

17.2. Икономическо и финансово състояние: 
изисквания и изискуеми документи: 

1. Регистриран основен капитал на участника 2000,00 лв. за доказване 
наличието на това условие участника следва да посочи ЕИК съгласно 

чл. 23, ал. 4 от ЗТР, а в случай че участника е е регистриран по реда 
на ЗТР - оригинал или заверено копие от актуа но състояние, и/или. 
2. Балансова и/или пазарна стойност на акти ите на участника - не по -
малко от 2000,00 лв., която се удостоверя а с годишния финансов 
отчет или със съответната пазарна оценка, зготвена от лицензирани 

оценители, и/или 
3. Годишни финансови отчети на участника а последните три години 
или от датата на регистрация. 

17.3. Технически възможности и/или професиоt<ална квалификация: 
изисквания и изискуеми документи: 

Не се изискват. 

18. Критерии за оценка на икономически най-изгодн та оферта: 
1. Стойност на месечното концесионно възнагражден е - с относителна тежест 
80%; 
2. Стойност на инвестиционното предложение - с относи елна тежест 20%; 

19. Възможност за представяне на варианти в офер ите: 
не 

20. Процедура за обжалване: 
20.1. Орган, който отговаря за процедурите за о жалване: 

официално наименование: 
Комисия за защита на конкуренцията 

адрес: 

бул. "Витоша" № 18 
населено място: 

гр.София 

пощенски код: 

1000 
държава: 

Република България 

електронна поща: 

cpcadmin@cpc.bg 
телефон: 
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02 9356113 
интернет адрес (URL): 

www.cpc.bg 
факс: 

02 9807315 

20.2 Служба, от която може да бъде получена информация относно 
подаването на жалби: 

официално наименование: 
Комисия за защи:rа на конкуренцията 

адрес: 

бул. "Витоша" № 18 
населено място: 

гр.София 

пощенски код: 

6100 
държава: 

Република България 
електронна поща: 

cpcadmin@cpc.bg 
телефон: 

02 935 6113 
интернет адрес (URL): 

www.cpc.bg 
факс: 

02 9807315 

21. Концесията е свързана с проект и/или прогр ма, финансирана от 
фондове на ЕС: 

концесията е свързана с проект и/или програма: 
не 

наименование на проекта и/или програмата: 

22. Други, в зависимост от спецификата на обект на концесията и на 
извършваните с него стопански дейности: 

23. Дата на изпращане на обявлението: 
03.09.2015 г. 
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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА ОТ СЪГЛАСУВАНЕТО 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ. 2 Т. З ОТ ППЗК 

---.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,~~~~~~~~~~~~~~~--, 

'\, "'.институция 

- ' МИНИСТЕРСТВО НА 
ОТБРАНАТА 

, Становище За' Поземлен имот с общаnл'ощ:от20798,ОО кв.м. с номер №-000007 в 
·.землището на гр. Крън с ЕКАТТЕ 40292 обект: ;,Микроязовир - Бончово кладенче - юг" 

Съгласува без забележки и предложения• проекта на решение на Общински съвет -
Казанлък, относно обстоятелствата по чл. 12;_ал. 2 от ЗК за откриване на процедура за 
предоставяне на концесия за услуга. 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 1 Съгласува при спазване на следните изисквания: 

· , 1. Територията на регистрираните археологически недвижими културни цености и 

тяхната охранителна зона да бъдат изключени от бъдещи изкопни строително -
ремонтни дейности. 

IVIVfliИL 1 tl'LГBO НА 

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

А·: .·..,-:r~ 

--~ 

2. Да бъдат спазвани разпоредбите на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното 

наследство. 

1.Да се извърши преномерация от т.4 „Основни права и задължения на концесионера" 

нататък, тъй като номерата на подточките на т. 4 започват с цифра 5. 
11. В третия булет на т. 5.19.З думите „и насипване със земни маси" да отпаднат 
111. Нова редакция на т. 5.19.З: 
4.19.З Концесионерът е длъжен: 

4.19.З.1. Да изпълнява изцяло всички задължения наконцедента изискванията по 

осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията 

към тях,, уредени в Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за 

осъщес11вяване на техническата екстюапщия на язовирините стени и съоръженията 

забележка 

Изискванията по т. 1 и 
т. 2 не са отразени, 

защото не попадат в 

обхвата на предмета 

на концесията. 

Всички изисквания са 

'отразени в проекта за 

решение. 
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МИНИСТЕРСТВОс.НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА<И ВОДИТЕ 

~ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

ОБЛАСЕТН УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ СТАРА 3АГОРА 

'2:-
~-

към тях и други действащи в тази област нормативини актове; 

4.19.З.2. Да изготви авариен план съгласно чл. 138 А, ал. 1 от Закона за водите (3В) и по 
реда на чл.З5 от Закона за защита при бедствия (З3Б). 

4.19.3.З. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и със 

собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по 

поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

Всички изисквания са отразени. 

4.19.З.4 Да изпълнява задълженията по чл. З5, ал.З от 336 
4.19.З.5 Да Изпълнява задължението по чл. 142 от ЗБ 
4.19.3.6' Незабавно да предприема мерки по,.изпълнението на всички предписания по 
техническот.о състояRие и експлоатацията на· язовирната стена и съоръжени~та към 

нея, дадени от компетентните органи. 

Не съществува законово изискване да съгласува Изпратените с писмо с вх. № 08-00-
2204/15.05.2015 г. документи. 

Съгласува без забележки и предложения проекта на решение на Общински съвет -
Казанлък, относно обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от 3К за откриване на процедура за 
предоставяне на концесия за услуга. 

Съгласува със забележки: 

Да се спази изискването на чл. З9, ал. 1, т. 11,б,"Б" от ЗК 
Това изискване е 

---""11„ ........ ,.,. Q n----··-- . ·-
договор. 

·, . .) 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

1. У еловия за участие в процедурата 
2.Изисквания към подготовката и подаването на офе тата за участие 

3. Изисквания към подготовката и подаването на зая лени е за участие 
4.Разглеждане и класиране на подадените оферти 

5 .Подписване на концесионния договор 

С настоящите указания ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Ви едомява, че в съответствие 

с разпоредбите на Закона за концесиите, Правилника за н овото прилагане, както и в 

изпълнение на Решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на Общински съвет 
Казанлък, е обявена ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за предоста яне на концесии на обект -
общинска собственост-микроязовир, чието описание е д ено в ПpwюJ1ceuue № 1. 

Концесията включва рибовъдство, напояване, спор ен риболов, туристическа и 
други развлекателни дейности. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕВПРОЦ ДУРАТА 

За участие в процедурата всеки кандидат закупува от Община Казанлък пакет 
документи, състоящ се от: 

документация за участие; 

проект на концесионен договор; 

решения .................... .' ... : ...... на ОбС - Казан ък; 
обявления за провеждане на процедурата за конц сия; 
декларации /прwюJ1Сетш/и други материали /ако акива са необходими/ . 

. ; 

ИнформационниЯт Пакет може да се закупи в срок о 17,30 часа на 33-ия ден от 
обнародване на обявленията в ДВ срещу сумата от 60,00 л . /с вкл. ДДС/. 

Пакетът документи се закупува от упълномощен 

концесионер. 

В откритата процедура за предоставяне на конц 
подаде и да участва в· нея, всяко заинтересовано лице. За 

едставител на кандидат за 

ия, предложение може да 

регистрира своето участие 

в концесионната процедура заинтересованото лице, ко то в този етап се нарича 

кандидат, трябва да подаде заявление за участие. 

След извършване на действията по допускане на у астниците в процедурата по 

предоставяне на концесия комисията Извършва подбор н участниците, допуснати до 

участие в процедурата за предоставяне на концесия, по е ин или повече от следните 

критерии: 

• Икономическо и финаНС()ВО състояние; 

Критерият икономическо и финансово състояние мо <е да се докаже чрез: 

За юридически лица или техни обединения: 

1. Регистриран основен капитал на участника 2000,00 лв. за доказване 
наличието на това условие· уЧ:астника следва да посочи Е К съгласно чл. 23, ал. 4 от 
ЗТР, а в случай че участника не е регистриран по реда на ТР - оригинал или заверено 

копие от актуално състояние; 'и/:Й:ЛИ. · 0~ 
2. Балансова и/или 'Пазарна стойност на активите на частника - не по - малко от rfv 

2000,00 лв., която се удостоверява с годишния финансо отчет или със съответната 
пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители, и/илf! 
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3. Годишни финаЧ:~ови отчети на участника за по ледните три години или от 
датата на регистрация. . . . . 

Когато участник в процедурата е обединение от ф зически и/или юридически 

лица, съответствието с f<Р,Итериите "икономическо и фин сово състояние" се доказва 
чрез възможностите на един или повече от участниците в о единението. 

Критериите за подбор на участниците и миним ите нива на приложимите 

изисквания относно изпълнението им се определят в съот етствие със спецификата на 
обекта на концесията и/или управлението на услугата т обществен интерес и се 

посочват в обявлението. 

Участниците, които отговарят на критериите за по ор, се определят с решение 

на комисията и могат да продължат участието си в п оцедурата, а останалите се 

отстраняват. 

При . провеждане ·на процедурата за предоставян на концесия критер:Ият За 

оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. 
Икономически най-изrодната оферта се определя въз основа на комплексна 

оценка на офертата съгласно· критериите, определени в р шението и в обявлението за 
откриване на процедура за: предоставяне на конЦесия. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И 

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ 

'r ' 

Офертата се подава в запечатан неIIрозрачен плик 
Върху плика/кутията се посочват процедурата, за 

наименованието на У'il~ст~1ща, адр,ес. з.а кореспонденция, те 

или електронен адрес. 
'·•·;. 

ОДАВАНЕТО НА 

и кутия с надпис "Оферта". 
ято се подава офертата, 

ефон и по възмо:яцщст с~а:кс 

В плика/кутията с~ поставят три самостоятелни неп озрачни плика, върху всеки 

от които е посочено наименованието на участника, с надпи , съответно: 
1. ПЛИК № 1" Заявление за участие"; 
2. ПЛИК № 2" Предложение"; 
3. ПЛИК № 3" Обвързващо предложение". 
Когато съдържанието на заявлението или на предл жението е с по-голям обем, 

те могат да се подадат в един или повече допълнителни п икове, съответно в една или 

повече кутии, приложени · към ri.iшка/кутията с фертата. Допълнителните 

пликове/кутии се надписват "Заявление за участие", съотв тно "Предложение", като се 
посочва, че това е продължение със съответния пор ден номер, и се ·посочват 

процедурата, за която се подава офертата, и наименование о на участника. 

Офертата се представя на хартиен носител в ед н или повече екземпляра в 
съответствие с указанията, посочени в документац ята за участие, като в 

пликовете/кутиите с оригинала · ·на заявлението за частие, предложението и 

обвързващото предложение се поставят и записите им в лектронен вид на подходящ 
носител. 

Съдържанието на офертата е на езика, посоче в обявлението. Когато с 

обявлението е допуснато използването на чужд език, тя се представя и с превод на 

български език. За автентичен се приема преводът на бълг реки език. 

Документите, конто· се прилагат, се представят н езика на тяхното издаване 
заедно с официален превод на български език. 

Официален е nрев6ДЪт, извършен от преводач, к йто има сключен договор с 
Министерството на вънiшi:Ите работи за извършване на оф циални преводи. 

Офертата на участниците се състои от три части: Q 
1. заявление за участие; !JV 
2. предложение; 
3. обвързващо предложение. 
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Всяка от частите на офертата се изготвя по образец, съдържащ се в 

документацията за участие, и се подписва от лицето, което редставлява участника. 

Участниците подават оферта, окомплектована по гореописания начин на 

мястото и в срока, определени с обявлението. Когато в определения краен час на 

мястото за получаване има едно или повече заинтересувс ни лица, длъжностно лице 

приема офертите на всичките. 

Върху пликовете и върху всяка от кутиите с над ис "Оферта" се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаването им 

регистър по реда на поirучаването им~ На приносителя 
завеждането в регистъра по образец, посочен в документац 
№51. . 

Длъжностните лица откажат приемане на оферта, 

случаи: 

се завеждат във входящ 

е издава удостоверение за 

ята за участие /прwю.?1сеиие 

оято се подава в следните 

• подадена·е· в незапечатан плик/кутия ил в плик/кутия с нарушена 

цялост 

• върху плика или кутията не са посочен изискуемите реквизити по 

чл.45 ал.1 от Правилника за прилагане на акона за концесиите 

• подадена е след определения срок, осве в случаите на чл.46 ал. 1 
изречение второ от ппзк /срокът за пода ане на оферти е удължен/ 
тата бъ е по 

ок мент ията начин тя се в ъ а на частника от п на комисията по 

концесиите - незабавно. ' · 
Ако в указаните срокове. не бъдат подадени о ерти, по предложение на 

комисията по концесиит~ ~е~т ~а Община Казанлък м же със заповед да у дъ]1жи 
срока за получаването им. 

Като гаранция за намеренията си, участникът в п rюцедурата внася депозит в 

касата на Община Казанлък в размер на 50% от първонач ната годишна концесионна 
вноска. След определянето на концесионера, депозитите а неспечелилите откритата 

процедура кандидати се връщат в 7-дневен срок. Депозитъ на участника, определен за 

концесионер, се задържа, като след подписването на догов ра същият му се връща. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА И ОДАВАНЕТО НА 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТ Е 

.; ,,: 
Заявление за участие в концесионната процеду а може да подаде всяко 

физическо или юридическо лице или обединение от так ва лица, когато е закупило 

документация за участие в процедурата и има интерес ри откритата процедура да 

представи оферта за участие. 

ИН МИКРОЯЗОВИР - ЗА 

ия. 

Заявлението за учс;~.стие трябва да има формата и ъдържанието, предвидени в 

настоящата документац:И:Я /ПрИЛ,ор!(еi./ие № 41 и да отговсря на предвиденото в чл.41 
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. 

Към заявлението се прилагат следните документи: 

1.Опис на съдържанието на заявлението, включит лно и на приложенията към 

него с посочване на броя страници; 
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l,_ Копие от документ за регистрация на участника /р шение на съответния съд/ и 
удостоверение за актуално състояние 

LКопие на документа за самоличност, когато офер ата се подава от физическо 

лице, което не е търговец 

}. Документ за упълномощаване - когато участ икът се представлява от 

пълномощник 

_±.Документите за удостоверяване липсата на обстоя елствата по чл. 16, ал. 2 - 4 
от Закона за концесиите /приложе7-tие №18 и 19 ! 

5. Декларация относно пригодността за изпълнение на професионална дейност, 
за икономическо и финансово състояние и за технически възможности /прwю:ж:ение 

№161 

6. Документ за гаранция за участие - оригинал на ба кова гаранция или заверено 
копие на документа за внесен депозит; 

8. Заверено копие на документ, удостоверяващ аплащането на цената на 
документацията; 

1 О.Други разработки или документи в изпълнение а условията, предвидени в 
документацията. 

11. Подходящ носител, съдържащ предложението приложенията към него в 
електронен вид. 

~ .' . :.-· . ' ~· 

Кандидатите, подават ·заявление, окомплектовано о гореописания начин до 

17.30 часа на 33-тия ден' от обнародване на обявленията в Д , при спазване на сЛеднИ:те 
правила: 

заявлението се представя на хартиен носител, одписано от лицето, което 

представлява участника или негов пълномощни . Заявлението се подава в 
запечатан плик или кутия, според обема си /ПЛИК № 1/. Когато 
съдържанието на заявление10 е с по-голям обем, о може да се подаде в един 

или повече допълнителни пликове, съответно в една или повече кутии, 

приложени към: плика/кутията с офертата. Допъл ителните пликове/кутии се 
надписват 'Заявление за участие", като се посо ва, че това е продължение 

със съответния пореден номер, и се посочват про едурата, за която се подава 

офертата, и наи~енованието на участника, адрес а кореспонденция, телефон 
и по възможно~тфакс'И'.riИ.електронен адрес; ' 
ако участникът е обединение, което не е юрид ческо лице, заявленИето се 

подписва от лицата, които представляват участ ците в обединението. Ако 

участниците в обедИнението упълномощят лице което да ги представлява, 
то подписва всички документи, приложени към з явлението; 

ако към заявлението се представят документи, и ходящи от чужда държава, 

те задължително се придружават с легализиран п евод на български език; 

В плика с офертата се поставя втори запечатан пли или кутия според обема си 

/ПЛИК № 21, в който се ~оставя предложението. 
Предложението трябва да има формата и съд ржанието, предвидени в 

настоящата документация lnpwю;жeuue № 61 и да отгова я на предвиденото в чЛА2 
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. ' . · 
Когато участникът в :Процедурата е обединение, коет не е юридическо. лице, 
декларация за срок на ва.т:i:и.Цност на офертата /прило:J1сеиие 08/ се представя от всеки от 
участниците в обединението~ · · 

Когато съдържанието на предложението е с по-голя обем, то може да се подаде 

в един или повече допълнителни пликове, съответно една или повече кутии, 

приложени към плика/кутията с офертата. Допълнителните ликове/кутии се надписват 
"Предложение", като се посочва, че това е продължение съ съответния пореден номер, 

и се посочват процедурата, за която се подава оферт та, и наименованието на 

участника. ~~ 
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Към предложениуто се прилагат: 

декларация по образец за оглед на обекта/ прwю се ние № 17 / 
декларация за опазване на тайната на сведения а, станали им известни при 

подготовката на офертата и оглед на обекта /пр о:J1Сеиие № 131 
декларация за произход на средствата по чл. 4, . 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от 
Закона за мерките срещу изпирането на пари /пр vю:жеиие № 111 
декларация за срок на валидност на офертата /пр o:J1Ce11ue № 81 

В пликовете/кутиите с оригинала на предложение се поставя и записа му в 

електронен вид на подходящ носител. 

В ПЛИК № 3 се поставя обвързващото предл жение /пршю:J1Сение № 71, 
което представлява резюме на разработките по при жимите критерии, които 

формират комплексната ощщка на офертата, заверено на всяка страница от лицето, 
подписало офертата. · · . · 

Обвързващото предложение сё изготвя по обр ец, който се съдържа в 

документацията за участ~:rе /приложе71:ие № 71 и се заве ява на всяка страница от 
лицето, което представлява уЧастника. 

В плика с обвЪрзващото предложение се пост я и подходящ носител, 

съдържащ обвързващото предложение И прил6'женията къ него, когато има такива, в 
електронен вид. 

При различия между офертата и обвързващото предложение оценк~та на 
офертата се извършва по данните, посочени в обвързващото предложение. 

За верността на данните в документите, предста. ени в Община Казанлък, 

кандидатът носи отговорност съгласно разпоредбите на чл.313 от Наказателния кодекс. 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПО АДЕНИТЕ ОФЕРТИ . ·.: : . ' 

С НЕОБХО ИМИТЕ 

/ПЛИК № 11. 

ОБЯВЛЕНИЯТА В 
„ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК". 

Датата на отваряне на офертите не може да бъде по късно от 3 работни дни от 
крайния срок за тяхното получаване. 

На мястото, в деня и часа, посочени в обявлението, к мисията провежда открито 

заседание за отваряне на офертите. 

Участниците в проЦедурата или техни пр дставители /нотариално 
упълномощени/ могат да присъстват на заседанието при сп ване на режима на достъп 

до сградата на съответното 'ве~омство. 
В началото на за~ед.анието председателят или за естник-председателят на 

комисията обявява броя на ПоЛучените оферти и лицата, кои о са ги подали, след кЬе"fО 
се извършва отваряне на офертите по реда на завеждането и във входящия регистър. 

Отварянето на всяка от офертите се извършва по след ия ред: 

1. последователно отваряне на плика/кутията с надпис "Офе та" и на съдържащия се в 
него плик "Заявление за участие", а когато офертата е по адена в няколко кутии се 

отварят кутиите с надпис "Оферта" и "Заявление за участие"; 

2. подписване от един от членовете на комисията и от изя илите желание участници 
или техни представители · на плика с надпис "Обвързв що предложение" и на 

плика/пликовете или кутията/кутиите с надпис "Предложени "; 
3. прочитане на описа, при.Ложен към заявлението за частие, и сравняване на 
посоченото в него с прилЬженията към заявлението. 
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След приемането И; отварянето на офертите по ред на тяхното завеждане във 

входящия регистър, отваряне на заявленията за участие и одписване на обвързващото 

предложение и предЛО/КЕ;Щн:::rр, :r<;qм;исията продължава раб тата си в закрити заседания 

в следната последователност: . 
1. извършване на действия по допускане до участие и подбор на участниците в 
процедурата; 

2. отваряне на предложенията и на обвързващите предлш1 ения на участниците, които 
са допуснати до участие и отговарят и на критериите за под ор; 

3. разглеждане на предложенията и на обвързващите редложения, оценяване на 

офертите и извършване класиране на участниците; 

4. изработване на проект на решение за определяне на ко щесионер или на проект на 
решение за прекратяване на процедурата за предоставяне н концесията; 

5. приключване на протокола по чл. 48, ;ал. 2 от Закона за к нцесиите. 
При извършване. на действията по допускане до участие и подбор на 

участниците комисията може: ' ; · ,. 
1 . да поиска отстраняване на допуснати в заявленията ехнически нередовности и 
непълноти, включитеЛно П:рёдсtавяне на документи по чл. 1, ал. 2-4 от ППЗI{;; ,:.,: 
2. да проверява заявените от участниците обстоя елства и верността или 
автентичността на приложени документи, · включите но чрез запитване към 

компетентни органи. Компетентните органи предоставя поисканата от комисията 

информация в срок 3 работни дни от пuлучаване на искане о.; 
3. да иска разяснения относно представената информация и и приложените документи; 
4. да изисква писмено представяне на допълнителни доказ телства за обстоятелствата, 
посочени в заявлението. 

В случаите по riо'~Горните т. 1, 3 и 4 комиси та изпраща на участника 
уведомление по реда на чл. 48а от Закона за концесиите, в което посочва искането и 
определя срок за·изпъJiнеiпi'ето му. · · ·· 

Отстранените технически' нередовности и епълноти, предоставенИте 
разяснения и допълнителни доказателства стават нераздели част от заявленията. 

Комисията извършва · подбор на заинтересувани участници. Подборът се 

извършва в съответствие с чл. 26 от Закона за кон есиите и с условията на 
документацията за участие. 

За резултатите от подбора комисията се произнася решение, в което определя 
участниците, на които признава правото да продължат уч стието си в процедурата, и 

тези, които се отстраняват от: участие в процедурата. 

Комисията уведомява всички заинтересувани участ~ ици за решението по чл. 50, 
ал. 1 от ППЗК, за решен:И:ето по чл. 51, ал. 3, от ППЗК, а мястото, датата и часа на 
отваряне на предложенията ·И на обвързващите преДло кения, в 3-дневен срок от 

приключване на подбора,' като посочва мотивите за всяко о решенията. Уведомяването 
се извършва по реда на Чir. 48а ОТ Закона за концесиите. '· 

Решенията по чл. 50, ал. 1 от ППЗК и по чл. 51, ал. 3 от ППЗК се обжалват по 
реда на глава единадесета от Закона За концесиите. 

Отварянето на предложенията и на обвързващите редложения се извършва в 
открито заседание на комисията при условието по чл. 4 7, . 3 от ППЗК. 

Заседанието се провежда по следния ред: 

1. проверка на състоянието на пликовете/кутиите с пред оженията и с обвързващите 
предложения; 

2. по поредността на завеждането на съответната оферта въ входящия регистър: 
а) отваряне на обвързващото предложение; 

б) подписване от един от· Членовете. на комисията и от и явилите желание участници 
или техни представители ю1 всяка страница от обвързващо о предложение; 

в) прочитане на обвързващото предложение от член на ком сията; . ~~ 
г) отваряне на предложението; J 

7 



·. -~ 

i 
д) прочитане на описа, приложен *ъм предложението, и ср няване на съдържаниетd'с 

посоченото в описа. . ' .. : .. , ··. 1 · . . 

Предложенията и обвързващите предложения а участниците, които са 

отстранени с решение по Чл. 50, алl 1 от ППЗК и по чл. 51,, . 3 от ППЗК, не се отварят. 
Не се оценяват оферти, когаfrо са налице обстоятелс вата по чл.81 от ППЗК: 

1 1. Когато в указания от комисията срок участникът: 
- не е отстранил техничеЬките нередовности и епълноти в обвързващото 

1 
предложение и/или в предложението, или 

1 

- не е дал поисканите от кФмисията разяснения ил дадените разяснения не са 
1 

достатъчни за оценяване на офертата, или 
- не е представил писмено ~оискани от комисията опълнителни доказателства 

за обстоятелства, посочен,,и ~ ?бвъ~зващото предложение и и в предложението. . ',;,, 
2. За която при извършен~ проверка по реда на чл.48 ал.2 т.2 от ППЗК е 

. 1 

установено представяне от уч~стн~ка на: 

- невярна информация, или 1 

i - неистински, преправен или с невярно съдържание окумент 

3. В случаите по чл·:29, ал3 рт Закона за концесиите 
4. Не отговаря на критериите по чл.28 ал.1 от Закоf а за концесиите, посочени в 

обявлението, и на другите условия !на документацията за у астие. 
Достатъчно е само едно от\ изброените обстоятелс ва да е налице, за да не се 

допусне до оценяване офертата. · 1 

Офертите, които не се оЩеняват, се определят с мотивирано решение на 
. ' 1 

комисията. · · 1 

Офертите се оЦенЯ:ват crropeд методика и по ред, определени в lnpiшo:J!ceщ.fe 
. ·,. ,, .. . '1. . . f. 

№ 1 О! Въз основа на получените оulенки, ·офертите се класи ат от комисията. " · 
Оценките на доriусна'т:Ите 1 оферти, както и пое едващото класиране не се 

съобщават до момента 'на приемаJе на решението за опр деляне на концесионер или 
,, ',.. . ! 

при приемане на решение за прекр~тяване на процедурата. 

След изготвянето на оЦен~ите и класирането на участниците, комисията по 

концесиите финализира своята работа като приключва п отокола, в който се описват 
всички нейни действия и мотивитJ за Приетите решения, одготвя проект на решение 
по чл.58 ал.2 т.1 от Закона за концlесиите за определяне н класирания на първо място 
участник за концесионер и' ·. подгсhтвя проект на доклад на Кмета на общината до 
Общинския съвет в качеството му Ja. концедент. 

1 

Комисията може да прецуни, че нито една о офертите не отговаря на 

изискванията на решенИето за d>ткриване на процед ата или на обявените / ; в 
.· 1 ,, 

документацията условия за участще. В този случай се п дготвя доклад от Кмета на 

общината до Общинския· съвет в Jачеството му на конце ент и проект за решени·е ·За 
прекратяване на процедурата, на осkование чл.60 ал.1 т.2 о ЗК. · · 

Концесионерът се о:Пределя11 6 решение на концед нта по чл. 58, ал. 2, т. 1 от 
Закона за концесиите. 

i 
ПОДПИСВАНЕ НА КОНЦЕСИОНН 

1 

Концесионният Д~гов,ор, . с9 подписва от Кмета на Община Казанлък при 
условията на чл.62 от ЗК. В Договора задължително се вк ючват офертните условия. В 

случай, че определеният. концесионер неоснователно н се яви за подписване на 

договора в едноседмичен 'tрок след писмена покана от О щината неговият депозит се 
задържа и заповедта за Йзбор на концесионера се отменя. бщината поканва следващi.Iя 
класиран участник за nодnисваНе на договор При услов е, че предложените от 'Него . 
условия я удовлетворяват. ( 

· Кандидатите се считат за 'обвързани с настоящи е предварителни условия и Ь 
указания и всяко позоваване на други уговорки по от ошение на процедурата за 

отдаване на обекта на концесия нямат сила за Община Каз нлък. 
8 



... ' 

ПРОЕКТНО ДРУЖЕСТВО 

ВАЖНО!!! 
На основание на разпоредбите на чл.18, ал.3 от Зак на за концесиите, когато 
участникът, определен за концесионер, не е капиталово рговско дружество (ООД, 
АД, КДА), концесионният договор се сключва с новоучр дено капиталово търговско 

дружество, наричано "проектно дружество". Новоучред ното дружество следва да 

отговаря на едно от следните условия: 

1. участникът, определен за концесионер, да е едноличен с бственик на капитала, или 
2. участниците в обединението, което не е търговец, да ритежават целия капитал в 
съотношението от договора за обединение. 
Казано по друг начин, когато участникът не е капиталов дружество, преди да бъде 
сключен договор, той следва да регистрира· на свое име капиталово търговско 

дружество, след което концесионния договор ще бъде ек ючен с новорегистрираното 

капиталово дружество. 

Неизпълнение на това изисквания е основание за несключв е на договор. 

Приложения: съгласно текста. 

9 



СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Документация за участие в открита процедура з предоставяне на концесия 

на обекти, публична общинска собственост - мик оязовир. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Решение № ........ ./ ... ~ ....... :. 2015 г. на Общински съвет - Казанлък за откриване на 
процедура за предоста'В.slне на концесия'за услуга-Прwt жение №1; 
2. Обявление за провеждане на процедурата - Прило;ж ние №2; 

3. Проект на концесионен договор -Приложение №З; 
4. Заявление за участие - Прило:жение №4;"., 
5. Удостоверение за регистрация - Прило;жение №5; 
6. Оферта предложение - Прило;жение №6; 
7. Бланка на обвързващо предложение -Пршю:жение 

8. Бланка на декларация за срок на валидност на офертс та - Прwzо.жение №8; 
9. Образец на уведомление за отстраняване -Прило:же1 ие №9; 
1 О. Методика за оценка на предложенията за участие в к нкурса - Пршю:)l('еllие 

№10; 

11. Бланка на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари за произхода на средс вата за осъществяване на 

концесията - Приложение № 11,' 
12. Опис на предложението - Приложение № 12; 
13. Образец на деюiарациЯ, сЪгласно чл. 52 от Закона з концесиите - Прuло:жение 

№13; . 
14. Образец на деклараЦия за липсата на обстоятелств то по чл. 16, ал. 4, т. 4 от 

Закона за концесиите - Прило:жение № 14; 
15. Образец на декларация за липсата на обстоятелств то по чл. 16, ал. 4, т. 5 от 

Закона за концесиите - ПрилоJ1сение №15; 
16. Образец на декларация за пригодност за изпълнение на професионална дейност -

Прило;жение № 16; 
17. Образец на декларация за извършен оглед на обекта Прuлож·ение No 17 

18. Образец на декларация за липсата на обстоятелства а по чл.16, ал.2, ал.3 и ал.4, 
т.1, 2, 3 и 6 6т Закона за концесиите - Прило:же tие № 18 

' ' - ' 

19. Образец на декларация за липсата на обстоятелства а по чл.16, ал.3 от Закона за 
концесиите - Прило:жение No 19 

20. Образец на декларация по реда на чл.18, ал. 3 
Прило:жение № 20 

,.; 

т Закона за концесиите ·-

i. 



Приложение № 4 

До 

Комисията по концесиите 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Долуподписаният/ата ................................................................................................... , 
/име, презиме, фа.J~лилия/, ЕГН ................................................ , .к. № ............................. , изд. 
на ..................... г. от ............................................ , в качеств то си на представител на 

/изписва се пътюто наименование на юридическото лице и образуваиието, с което 

се участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър с ЕИК ................................... , със седалище и адрес на 
управление: ............................................................................................................... , телефон 
............................................. ;., · е.r.iектронна/и поrца/1: .................................. . 

Уважаеми господин председател, 

У частника, който представлявам е регистриран ....................................................... . 

/посочва се информация за правно организационнат форма на участника/ 

Предмета на дейност на фирмата е ........................................................................... . 

!описва се дейността на фирмат / 
При нас работят специалисти, с високи профес онални качества и умения 

/посочва се информация относно професионалното с стояние на участника/ 

С настоящото заявявам желанието си за участи в обявената от Община 

Казанлък процедура по предоставяне на общинска ко цесия за експлоатация на 
микроязовир ....................................................... . 

'," . 
·''· 

Към заявлението прилагам следните документи: 

1. Опис на съдържанието на заявлението, включит лно и на приложенията към 
него с посочване на броя страници; 

2. Копие от документ за регистрация на участника / ешение на съответния съд/ и 
удостоверение за актуално състояние /~шгато е приложимо/ 

3. Копие на документа за самоличност, когато офер ата се подава от физическо 
лице, което не е търговец 

4. Документ за уП:ълномощаване - когато учас никът се представлява от 

пълномощник 

5. Документите за удостоверяване липсата на обето· телствата по чл. 16, ал. 2 - 4 
от Закона за концесиите 

5.1. декларациЯ·за липса на обстоятелства по чл. 16, ал. 2 и ал. 4 
6 от Закона за концесиии;те/ Приложение № 18/ 

т.1,2J и J8 



5.2. Декларация за липса на обсоятелдтва п чл. 16, ал. 3 от Закона за 
концесиите /Приложение № 19/. 

5.3. декларация за липса на обстоятелствата п чл.16 ал.4 т.4 и 5 от Закона 
за концесиите /прwюжение № 14и 151. 

6. Декларация относно пригодността за изпълнение на професионална дейност, 
за икономическо и финансово състояние и за техническ възможности /прилож:еllие 

№181. 
7. Декларация по чл. 1, ал. 3 от ЗК /приложение № 1 ~ / 
8. Документ за гаранция за участие - оригинал на ба кова гаранция или заверено 

копие на документа за внесен депозит; 

9. Заверено копие на документ, удостоверяващ аплащането на цената на 

документацията, когато такава е определена с обявлението; 
1 О. Други разработки. или документи в изпълнение на условията, предвиде1rи в 

документацията. 

11. Подходящ носител, съ~ържащ предложението приложенията към него в 

електронен вид. 

*Забеле:нска: Ако фирмата, с която се участва, е обединение от физически и 
юридически лица, удостоверение за актуално състояние се представя за всяко от 

юридическите лица Wtи ЕТ, но cШvto ако са регист ираии по ТЗ, Затата за 
кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанск цел и др. 

Ако юридическото · .. лице е новорегистрирано, у остоверение за актуалтю 

състояние не се представя. 

· ПредставЛ:яващ участника: . . . . . . . . „ ........................ „ ... . 

/им.е, фШvtwtuя и печат/ 



Прzиюжение № 5 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за регистрация на участници 

Община Казанлък с настоящето удостоверява, че приела и регистрирала във 

входящия регистър заявление с № ............................... от .......................... г. подадено от 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/изписва се пъшюто наименование на юридичестшто лице пи образуванието, с което 
се участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър с ЕИК ................................ , със седалище и адрес на 
управление: ........................................................................................... представлявано от 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ••••••••• „ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/име, презиме, фамwzия/ 

ЕГН ..................................... , л:к. № ......... '/~ .................... изд.н ................................. г. 

Удостоверението се издава, за да послужи при частието в концесионната 

процедура. 

Служите 

/име, фамилия/ 

!Н 



Пр~ию.J1сение No 6 

До 

Комисията за провеждане на 

процедура о предоставяне концесии 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Долуподписаният/ата ................................................................................................. , 
/име, презиме, фамилия/, ЕГН ................................................ , .к. № ........................ , изд. на 
....................... г. от ........ ; ......................................... , в качест ото си на представител на 

······································································································ ............................................... . 

/изписва се пълното наименование на юридическото лице zи образуваиието, с което 

се участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър с ЕИК .................................. , със седалище и адрес на 
управление: ....................................... :· ... : .............. ::· ..... ~ .............................................................. , 

Уважаеми господин председате , 

Представям на Вашето внимание предложение за участие в процедурата за 

предоставяне на общинска концесия на ............................................................. „ 
.............................................................................................. като прилагам: 

1. Разработки и предложения По приложимите ритерии, които формират 

комплексната оценка на офертата: 
1.1. Декларация за поемане на правата и зад лженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията ъм тях. 

1.2. Предложение за стойност на месечното ко цесионно възнаграждение. 

1.3. Инвестиционно предложение за изгражда е на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжени (в т.ч. пътища, площадки, 

зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: усл вията за експлоатация и 

поддържане на язовира; условията и възможностите за ор анизиране на туристически, 

почивни и спортни дейности и мероприятия. Инвестицио ното предложение включва 

разпределение на общата инвестиция по отделни инвес иционни проекти (обекти, 

съоръжения и др.), както и по години. Срокът за изпъ нение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесият . 
2. Финансово - икономически модел за дейности' е рибовъдство, напояване, 

спортен риболов, турист:ИЧес:Ка и ДругИ развлекателни дейн сти :- , 1 

3. Доказателства за„ йЗПълненИе на приложимите ритерии, които формират 
комплексната оценка на: офертата. 

4. Декларация за произход на средствата по чл. 4, . 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от 
Закона за мерките срещу изпирането на пари /пр~июжение ol 11 

5. Декларация за срок на валидност на офертата /пршю:жение №81 
6. Други разработки. · 
7. Електронен носител, на който са записани предло:я ението и приложенията към 

него. · /, 
8. Опис на съдържанието на предложението, включи елно на приложенията към J{f 

него с посочване на броя:на страници. 

Към предложение-Го прилагам: 



• декларация по образец за оглед на обекта/ npwzo:жe ие № 17 / 
• декларация за опазване на тайната на сведенията станали ми известни при 

подготовката на офертата и оглед на обекта /npwzo:ж ние № 1 31 
• други декларации /пршzоже1-1ия*/ 

• финансово-икономически модел · · 

* Когато участникьт в процедурата е обединен е, което не е юридическо 
лице, деЮlарацията се представя от всеки от участниц те в обединението. 

Представляващ участник : ..................... . 
/име, амuлия и печат/ 



Приложе11ие№ 7 

ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Долуподписаният /ата „ ....................................... „ ................................... „ ..... „ .... „ .. , 

/име, презиме, фамилия/, ЕГН ................................................ , л.к. № ............... „„ .. „ .. , изд. 

на ........ „ .•.••......•.•• г. от .................................. , в качество о си на представител на 

······················································································································································· 

/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието, с коеп~о 

се участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър с ЕИК .......... „ ............•.•...... , със седалище и адрес на 

управление: ................ :· .... :· ... ;· .. ' ................... ~ .............................................................................. , 

С настоящето предложение предоставям на в flиманието Ви резюме на 
приложената оферта, като накратко посочвам парамет ите по всеки критерий за 

, •; 
оценка: 

I. Предложение за стойност на месечното кuнцесион о възнаграждение - .... лв. 

П. Инвестиционно предложение - обща стойност - ..... лв. 

. : ~ '· .. 

подпис и печат/ 

*Забеле:жка: съгласно чл . 43 от ППЗК обвързващото предло;жение представлява 
резтОJне па предло;;1Сепията по отделните прило:J/СИМИ кр терии. Всяка страница от 
това предло:J1сение следва да се завери от лицето, което е одписало офертата. 



Прило.же11ие JV'o 8 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният /ата ................................................................................................ , 
/u,we, презиме, фамwzия!, ЕГН ................................................ , л.к. № ................................ , 
изд. на ....... „ .................... г. от .......................................... , в ка" еството си на представител 
на ................................................................................................................................................. . 

/изписва се пълното наименование на юридическото лице и образувстието, с което 

се участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър с ЕИК .............. „ ............ „ ........ , със седалище и адрес на 
управление: ....................................... :.„ ... ; .......................................................... ,с настояtцата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Офертата, с която участвам в концесионната процед ра с предмет: 

предоставяне на общинска концесия на микроязовир, .......................................... „ 
............................................................................. ···································· 

/посочва се точтюто наименование на rроцедурата/ 

е валидна за срок от· 180 дни , считано от датата на п · даване на офертата. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 о Наказателния кодекс. 

ДЕКЛАРАТОР: ......................................... . 



Прило:)fсение No 9 

До 

г-н/г-жа .............. „ ........................ . 
представител на:„„„„„„„„„„„.„ 

с адрес: .. „.„.„.„ .. „„.„„.„.„„„„„„„ 

Уважаема госпожо/господин .„„ .. „„.„.„„„.„„„„ 

На основание чл. 48 а, ал. 2 от ЗК, вр. с чл. 48, ал.1, т. 2 от ЗК, Ви уведомяваме, 
че не отговаряте на критериите uосочени в обявлението за участие в концесионната 

процедура с предмет: Предоставяне на общинска концесия а микроязовир ............... . 

············································································ .................................... . 

Приложение: решение на комисията по чл. 51, ал. 3 от ПП К 

Председател на омисията 

по концесиите: 

/„„„ „„„.„„„„„ ... ./ 



Пршюж:ение No /О 

Методика за оценка на предложенията за участие в онкурса, допуснати до 

участие 

Оценката на представените предложения ще бъде сбор т показатели, оценяващи най
съществените условия и изисквания към концесията, с отно ителна тежест посочена по

нататък: 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на месечното концесионно 

възнаграждение(Пк) - с относителна тежест 80 %. 

Ki 
Пк = ----- . 80 

Kmax 

където Кi [лв.] - предложена от от i-я участник стойност на кон 

Кшах [лв.] - най-високата предложена стойност на конце 

Стойността на Пк може да бъде от О+ 80. 

сионното възнаграждение; 

ионното възнаграждение. 

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно пре ложение (Пи) - с относителна 
тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от участник инвестиционно предложение. 

Срокып за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 г диии, считано от началото на 
концесията. Инвестиционното предложение е неразделна час от общото предложение на 
участика и включва разпределение на предложената инвес иция по отделни обекти и 
съоръжения, както и по години. 

Ci 
Пи=---------. 20 

Cmax 

където Ci - стойност на инвестиционното предложение на i - я у астник; 
Cmax - най-високата предложена стойност на инвестиционн то предложение. 

Пи може да бъде от· о +20. 
Участник, който не направи· инвестиционно предложени (или чието предложение не е 

прието от комисията) получава оценка ЛИ= О. 
Окончателната оценка на ·Предложението на даден участни < ще се определи съобразно 
стойността на интегрален показател (Пок), който предста лява сбор от показателите, 
мотивирани в т.т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на о елните критерии. 

Пок= Пк+ Пи 

Стойността на Пок може да бъде от О+ 100. 
Печели предложението, за което се получава най-висока тойност на Пок. 

За предложената концесионна вноска предложенията се асират по низходящ ред, като 

най - високата предложена цена получава съответно първо ясто, като му се присъждат 

максималния брой точки. О~ен. ки. те· на. Останалите кандидати за критериите се определят, като4 
съответните предложения се.„разделят на~ най - доброто пре ложение и се умножават по :( 
максималните точки за съответния критерии. · · f 

На първо място се класира кандидата получил най-висок оценка. 



Прzи10же11ие № / / 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3 от Закона за мерките с ещу изпирането на пари 

Долуподписаният /ата ............................................................................................. , 
/име, прези,ие, фамилия!, ЕГН ..... „ ....•...... „ ............................ , л.к. № ..... „„ ... „.„„ ...... , изд. 
на ..... „ .. „ .......... г. от ........................................... „ ... , в качест ото си на представител на 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••• 

/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуваиuето, с zшето 

се участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър с ЕИК .„ ..•.•.• „ „ „„ .• „ „„„ .•... „ със седалище и адрес на 
управление: .................................................................................................... „ .. , с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Паричните средства - предмет на посочената тук о ерация /сделка/ - процедура 
за предоставяне на общинска концесия на микроязовир .. „. „ ...... „ „ .... „ ......... „ ..... . 

············································································ .................................... , 
имат следния произход: 

.............................................................................................................. 
············································································ ................................. . 

····························•••$••••········································ ................................. . 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 т Наказателния кодекс. 

ДЕКЛАР ТОР: ................................. . 



Прило:нсение № 12 

До 
Комисията за пр веждане на 

процедура за пре оставяне концесии 

ОПИС НА СЪДЪРЖАНИЕТО на П Р Е Д О Ж Е Н И Е 
/ по чл.42 от ППЗК / 

От ..................................................................................................................................... , 
/име, презиме, фамw1ия/, 

ЕГН ............................................... , л.к. № ............................. , изд. на ........................ г. от 
••••••• „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 

в качеството си на представител на ................................................................... . 
•••••••••••••••••••• „ ••••••••••••••••••• „„ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••• 

/изписва се пълтюто наименование на юридическото лице и образуваиието, с което 
се участва в процедурата/ · 

вписано в търговския реrистър с ~ИК .................................. , със седалище и адрес на 
управление: .......................................................................................................................... , 
телефон ............................................... ,. 
участник в процедурата за микроязовир .......................................................... . 

1. Разработки и предложения по приложимит критерии, които формират 

комплексната оценка на офертата: 

1.1. Декларация за поемане на правата и з ълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към тях. 

1.2. Предложение за стойност на месечното ко цесионно възнаграждение. 

1.3. Инвестиционно предложение за изгражд не на сгради, спомагателни 

постройки, технологични и инфраструктурни съоръжен (в т.ч. пътища, площадки, 

зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: ус овията за експлоата~_щ51 и 
· поддържане на язовира; условията и възможностите за ор анизиране на туристически, 
почивни и спортни дейности И мероприятия. Инвестицио ното предложение включва 

разпределение на общата инвестиция по отделни инве тиционни проекти (обекти, 

съоръжения и др.), както и по години. Срокът за изпъ нение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесия а. 
2. Финансово - икономически модел за дейнос ите рибовъдство, напояване, 

спортен риболов, туристическа и други развлекателни де пости. 

3. Доказателства за изпълнение на приложими критерии, които формират 

комплексната оценка на' офертата. 
4. Декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 

от Закона за мерките срещу изпирането на пари /прило:же ие №111 · !';; · 

5. Декларация за срок на валидност на офертата /прuло:жеиие №81 

6. Други разработки. 

7. Електронен носител, на който са предложението и 

приложенията към него. · 
8. Опис на съдържанието на предложението, в 

към него с посочване на броя на страници. 

ючително на приложенията 

Представляващ фирмата ..................... . 
/шн ,фа.лшлuя и печат/ 

\.: 



Приложение Jvo 13 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата ............................................................... „ ............................ , /uл.te, 
презиме, фамилия/, ЕГН„„„„ .. „.„ ... „ ........ „„ ............. „., л.к. № ........ „.„ .... „ .... „ изд. на 
... „ .. „ ...... „„ .. г. от „ .. „„ ... „„„ ..... „ ........ „„ .. , в качеството син участник в процедурата по 

предоставяне на общинска концесия на микроязовир . . . . . . . . . ............................ . 
............................................................................................... ,с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Няма да разгласявам сведения и информация, стан и ми известни във връзка с 

провеждането на концесионната процедура. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 т Наказателния кодек'с. 

ДЕКЛАР ТОР: ..... „ •• „ ••.••.•.•.••• 



Прило.жение No 14 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 16, ал.4, т. 4 от ЗК 

Долуподписаният/ата ........ „ ...•..........•................. „ ................................................... „ .. , 
/име, прези.:ие, фамилия/, ЕГН. „ „ „ „ „ „ „ „. „. „ „. „ „ „„ „ „ „ „ „ „. „ л к. № „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ изд. на 
„„„„ .. „„„ „. „„.„г. от .„„„„„„ .„„„. „„„ .„.„.„ .„„. „ в качество о си на представител на 

······································································································· ··············································· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ••• 

/изписва се пълното наименование на юридическото лице и образуваNието, с което 
се участва в процедурата! 

вписано в търговския регистър с ЕИК „ „„„„„„„.„„ ... „„„ „ „ , със седалище и адрес на 
управление: „„„„ .„ „. „.„„„ „ .„„„. „„. „ „ „. „ „ ... „ „ .. „ „.„„ „ .„ „ .„ .„„ „„„„. „„. „ „ .... , с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Не съм бил концесионер, чийто концесионен договор е бил прекратен по негова 
вина и не съм извършвал професионални нарушения по сми ъла на чл. 16, ал. 4, т.4 от 
Закона за концесиите. 

Известна ми е накаЗателната отговорност по чл.313 от аказателния кодекс. 

ДЕКЛАРАТОР: ................................ . 

fo 



Приложе11ие N!! 15 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липсата на обстоятелството по чл. 16, ал. 4, т. 5 от акона за концесиите 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата .................................................................................................. , 
/име, презиме, фамилия/, ЕГН ............................................. , л.к № .......................... , изд. на 
..................... г. от ................................................ , в качество о си на представител на 
·········································································································· ················································· 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице uл образуванието. с което се 
участва в процедурата/ 

вписано в търговския р,егистър с ЕИК ................................. , със седалище и адрес на 
управление: ............................................................................................................ , с настоящата 

Декларирам, че не съм извършвал професионални на ушения по моя вина. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 о Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

ДЕКЛАР АТ Р: ................................. . 

f 1 



Пршю:»сение № 16 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата ................................................................................................. , 
!име, презиме, фамw~ия/, ЕГН„ .. „ ............ „.„.„„ .... „ .... „„ .. „.„ л. . № „„„„„ „ .. „„„ „ .. , изд. на 
„„„.„„„.„ .. „„„„„.г. от .„„„„.„„„ ... „ ... „„„ ... „„„„ в качество о си на представител на 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

············································· /изписва се пълното наименование на юридическото лице тtи образуванието, с което 

се участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър с ЕИК „„ .. „ ... „.„ „„„.„„„ „„ , със седалище и адрес на 
управление: .......................................................................... „ ............................. , с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Относно икономическото и финансово състояние - азполагам с необходимия 
финансов ресурс за изпълнение на концесионния договор 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 т Наказателния кодекс. 

ДЕКЛАР А ОР: ................................. . 



Пр~uю;»се11ие No 17 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният /ата . „ „„ „„„„„. „ „ „„„„„„„„„„. „„. „ „„„ „ „ „. „„ .. „ .„ ... „ .. „ .. „ .„„„ 
/u.kte, презиме, фамилия/, ЕГН„„„„ .. „„„„„„.„„„ .... „„„„„.„ .. , .к. № „„„ .. „„„„.„„„„., изд. 
на „ .. „„„ .. „.„.„.г. от .. „.„.„ .. „ .. „„„„.„.„„ .... „.„„.„„„„ в качест ото си на представител на 

········································································································ ·············································· 
············································· /изписва се пътюто наименование на юридическото лице z. и образувш1ието, с което 
се участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър с ЕИК .................................. , със седалище и адрес на 
управление: ......................................................................................................... , с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

В качеството ми на участник в процедурата за предоставяне на концесия на 

общински микроязовир .......................................................... . ..................... , 

съм извършил оглед на обекта. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 Нака.1ателния кодекс. . 

ДЕКЛАРАТОР: .. . „„ ..... „ .. „„„„„„„ ... 



llpuлo:i1Ce11ue JV'o 18 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.16, ал. , ал.3 и ал.4, т.1, 2, 3 и 6 от 

Закона за концесиите 

! ! !Докуметпът се представя в оригинал, подписан от представляващия уч стника и подпечатан. До1,уме11тът 
се представя от всеки от участниците в обединението, в случай, че уча тникът е обединение, което не е 

юридическо лице!!! 

Долуподписаният ......................................................... . 
с адрес: ..................................................................................................... „ ..... . 

л. к. № .. „„ ............... „ ............ „„. , изд. на ............................... г. от МВР - гр. . .................... . 
в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на ....................................... ~ ...... . 
............................................................. :' .... ~ ЕИК ............... ; ....................................... , със седалище и 
адрес на управление: ........................................................................................................................ , 
с настоящата: 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваното от мен юридическо лице не е обя ено в несъстоятелност. 
2. Представляваното от мен юридическо лице не е в п оцедура по ликвидация. 
3. Управител или член на управителния орган, а в сл чай че член на управителния 

орган е юридическо лиц(i( - неговият представител в съот тния управителен орган, на 

представляваното от мен юридическо лице не е осъден влязла в сила присъда за 

престъпления против собствеността, против стопанството, п отив финансовата, данъчната 

или осигурителната система (изпиране на.пари или измама), з престъпление по слущq~ или 

за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с уча тие в престъпна група; 

4. Управител или член на управителния орган, а в с учай че член на управителния 
орган е юридическо лице - неговият представител в съот етния управителен орган, на 

представляваното от мен юридическо лице не е свързано це с концедента, както и с 

органа, който организира провеждането на процедурата за пр доставяне на концесията, или 

със служители на ръководна длъжност в неговото ведомство и организация; 

5. Представляваното от мен Юридическо лице няма ействащ договор с лице по чл. 

21или22 от Закона за предотвратяване и установяване на кон ликт на интереси. 

6. Представляваното от мен ·юридическо лиц не е в производство по 

несъстоятелност; 

7. Представляваното от мен юридическо лице н 

вземания на държавата или обЩИна По смисъла· на чл.162, 
ма задължения за публli'чнИ 

.2 от Данъчно-осигури'геЛния 
' 

процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на к мпетентен орган, освен ако е 

допуснато разсрочване или отсроЧ:ване на задълженията; 

8. Представляваното от мен юридическо лиц няма просрочени парични 

задължения към работниците и слу:жителите, на които е рабо одател; 

9. Представляваното от мен юридическо лице е п едставило цялата информация, 
изискваща се от участниците в процедурата за пре на концесия, или 

предоставената от него информац:ИЯ е невярна или непълна. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обет ятелства писмено да уведомят 

Възложителя за всички промени в седемдневен срок от нас пването на обстоятелствата в 

процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане :ш малка обществена пор~11ка. )J 
Известна ми е предвидената в чл.313 от НК отговорно т. · '' J r{ 

............ .... 2015 г. 
гр. Казанлък 

Декларатор ...................... . 
( .................................... ) 



П ршюже1tие № 19 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.16, а .3 от Закона за концесиите 

! ! !Д01()!ме11тът се представя в оригинШL, подписан от участника. Доку ентът се представя от всеки от 
участниците в обединението, в случай, че участниТ<ът е обединение, което не е юридическо лице!!! 

Долуподписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 
с адрес: ............................................................................................................. . 
л. к. № ........................................ , изд. на ................................ г. от МВР - гр. . .................... . 
ЕГН ... „ ....... „ .............•. „ .. „„~ .. „ ........... „, с адрес: ........ „ ....... „ ................................. „ .. „ ..... „ ....... „.„ 
с настоящата декларация: 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: ·~ ~' ! • . 

1. Не съм осъден/а осъдено с влязла в сила при ъда за престъпления против 
собствеността, против стопанството, против финансовата, нъчната или осигурителната 

система (изпиране на пари или измама), за престъплени по служба или за подкуп 

(корупция), както и за престъпления, свързани с )'1-Iастие в рестъпна група; 2. лишено от 
правото да осъществява търговска дейност; 

2. Не съм лишен/а от правото да осъществява търгове а дейност; 
3. Не съм свързано лиц'е с концедента, както и с органа, който организира 

провеждането на процедурата за предоставяне на концес ята, или със служители на 

ръководна длъжност в неговото ведомство или организация; 

4. Не съм в договорни отноше1щя с лице по чл. 21 или чл. 22 от Заю;н~а за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. · 

5. Нямам задължения за публични вземания към дър кавата или община по смисъла 
на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален коде с, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган~ /освен ако е допуснато раз рочване или отсрочване на 

задълженията/; 

6. Нямам просрочени парични задължения към р ботниците и служителите, на 
които съм работодател; 

7. Представил съм цялата информация, изискваща с от участниците в процедурата 
за предоставяне на концесия, или предоставената от нег информация е невярна или 

непълна. 

Задължавам се hрй ·промяна на горепосочените обет 
Възложителя за всички пром·ени в седемдневен срок от нас 

процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане 

Известна ми е предвидената в Чл.313 от НК отговорност. 

.... „ ............. „ ... 2015 г. 
гр. Казанлък 

ятелства писмено )_щ у·ве:ЦЬмят 

пването на обстоятелствата в 

а малка обществена порЪчка. 

5( 
Декларатор .................... . 
( ................................. ) 



Приложение No 20 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
По реда на чл.18, ал. 3 от Закона за конц сиите 

! ! ! Документът се представя в оригинал, подписан от представляващия андидата и подпечатан. Когато 
участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, доку ентът се представя от всеки от 

участниците в обединението. Документът се представя от участни ите, които не са капиталови 
дружества (ООД. АД КДА) ! ! ! 

Долуподписаният ........................................................................................... „ ... . ·: 

с адрес: ....................................................................................................... „ ..... . 

л. к. № ·································.·······, изд. на ............................... г. от МВР - гр ..... „ .... „.„ .... „. 

в качеството си на ............................ „ .. „ ......... „ ... · на .... „ „ „ „ „ ..... „ ............... „ „ „. „ • 

........ „ ....................... „ ............................... , ЕИК ...................................................... , със седалип1,е и 
адрес на управление: ..... „ .... : .......... · .......................... ~ .......................... „ ........................................ „., 

с настоящата: 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Известно ми е, че като участник, който не е капиталов дружество (ООД, АД, КДА), 
съм длъжен преди сключване на договора да регистри ам капиталово търговс1\:о 
дружество, наричано "проектно дружество". Новоучре еното дружество следв::~ да 
отговаря на едно от следните условия: 

1. участникът, определен за концесионер, да е еднолич собственик на капитала, или 
2. участниците в обединението,, което не е търговец, а притежават целия капитал в 

съотношението от договора за обединение. 
Концесионният договор ще бъде сключен именно новоучреденото капиталово 

дружество. 
Запознат съм че неизпълнение на това изисквания е основание за несключване 

на договор. 

Известна ми е предвидената в чл.313 от НК отговори ст. 

······ .............. 2015 г. 
гр. Казанлък 

Декларатор ............ ·~ ....... . 
( ..................... > ........... ) 
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ГР. СТАРА ЗАГ РА 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЯЗОВИР „БОНЧ ВО КЛАдЕНЧЕ", 

РАЗПОЛОЖЕН В ИМ:ОТ № 00007 

В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КРЪВ 

м. а в г у с ~, 2014 



Обосвовха ва ховцесвят 

за подзваве ва язовир, 

разположен в вмот No 000007 в землищ то ва rp. Кръв 

:r. Цели на кощесията 

Административно-организационните и социалн -икономически условия и 

особености на обстановката в страната и реги на определят, в своята 

съвкупност, най-съществените причини и основните цели на решението за 

отдаване на концесия на въпросното хидромелиорат вно съоръжение: 

1. Необходимостта от съхраняване на съвкупността от 

хидромелиоративни съоръжения в региона, като функционално годна за 

експлоатация взаимносвързана система, осигурява а нормалния и безопасен 

отток и използване на водите, в т.ч. при екстрем и ситуации. 

2. Необходимостта от редовна целенасочена ехнологична поддръжка И 

ремонт на основните функционални съоръжения на я овира. 

3. Проблемите, свързани с променящите е условия и социално

икономическите функции на общините, както и с н благоприятната социално-

икономическа ситуация за структурите на стното самоуправление, 

определящи затрудненията на Община Казанлък поддържа самостоятелно 

редица дейности и обекти. 

4 • Необходимостта от запазване на обем от социални 

дейности, в т. ч. чрез реализация на част от еството на Общината и 

насочването на ресурси към по-малък брой социал~о значими дейности и/или 
обекти. 

5. Предоставяне на възможности за р ализация на конкретни 

дейности и/или проекти от малкия и среден бизн с в региона, с което ще 
бъде стимулирано привличането на частни ф нансови и технологични 

ресурси, както и евентуални иновативни решения, 

и технологичната поддръжка на язовира. 

6. Социалният ефект, в резултат на: 

разкриването на нови работни 

използването и технологичната 

свързаните с него съоръжения; 

свързани с използването 

дейностите 

на язовира 

по 

и 

възможностите за използването на язо ира и неговите околности 

за индивидуален риболов и спортно-т истически мероприятия. 

II. Правни обстоятелства, ствеността, ползаането и 

нормалната техническа експлоатация н обекта. 

Оценявания язовир е собственост на Общин 

публична общинска собственост № 313/24.03.2000 
Оценявания обект и земите, върху които е р 

1 . Не са обект на претенции спрямо собс 

реда на действащото законодателство. 

2. Не са обременени с ипотеки и ограничени 
3. Не са предмет на договори за предоста 

за осъществяване на дейности в 

физически и/или юридически лица. 
4 . Не са включени в капитала на 

имуществото на дружества или други 

ззд. 

Казанлък - вж. Акт за 

зположен: 

Общината по 

вещни права. 

яне на водни ресурси или 

обект от други 

овски дружества или в 

на съвместна дейност по 

Законът за водите (ЗВ) в своя чл. 20 ал 1- предполага определяне 

на места за общо ползване на водите и водните обекти (вж. чл. 20 ал. 1 
т. 1) и на права за ползване на водите в язовирите общинска 

собственост (чл. 20 ал. 1 т. 2 от ЗВ), но не к нкретизирадостатъчно ясно 
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и еднозначно изискванията в тези направления. С оглед на социално

икономическата ситуация и степента на развитие а поливното земеделие в 

района може да се предполага, че изискванията на Община Казанлък няма да 

бъдат проблем за технологичната поддръжка и нор алната експлоатация на 

съоръжението, както и да изискват някакви специа ни инвестиции. 

Друга съществена съвкупност от задълже на собственика на 
язовира произтича от изискванията на Наредба 13/29. 01. 2004 г. за 
условияша и реда за осъщесш:вява.не на шехни скаша експлоаша.ция на 

язовирнише сшеви и съоръженияша към шях (наричан по-нататък Наредбаша). 
с оглед на мотивираната в т. 1 ориен на Общината към 

предоставяне на редица дейности и/или ек ти за по-ефективна 
експлоатация и невъзможността за поддържане на пециализиран персонал и 

техника, смятаме за целесъобразно собственикъ (Община Казанлък) да 
предостави своите права и задължения по посоче ата по-горе Наредба на 

бъдещия концесионер, правни възможности и основа ия за което дават чл. 4 
ал. 2 и ал. 3 от Наредбаша, както и чл. 20 ал. 5 т Закова за води1JJе. 

Целесъобразно е условията на концесията да включат и принципен 

ангажимент на концесионера за поемане и на друг задължения, възникващи 

от нормативни актове, свързани с приложението н 

изменения в действащото законодателство по тез 

че практиката в тази област се конкретизира по 

бъде предвидена детайлно. 

ЗВ или на евентуалните 

проблеми. Още повече, 

тоянно и трудно може да 

в този 

концесионера 

прилежащите 

екологичните 

язовира. 

смисъл, е справедливо да се пред идят годишни разходи на 

за осъществяване на текуща поддръ ка и ремонт на язовира, 

му системи и съоръжения, какт и за поддържане на 

системи, свързани с функционираiето и съоръженията на 

По наше мнение, добра основа за оп еделяне стойността на 

дейностите по експлоатацията на дават стойностите на 

амортизационните норми за основен ремонт, мен тирани с действащото 
през 80-те години законодателство. До голяма тези средства (в 

рамките на 0,7 2 %годишно от първо ачалната стойност на 
обекта)позволяват нормално и своевременно оддържане и ремонт на 

съоръженията, което е най-същественото условие за нормалната, безопасна 

и съобразена с екологичните изисквания експ оатация, в т.ч. и при 

евентуалните стопански дейности, осъществявани в язовира. Между другото 

въпросните нормативи (вж. Наредба за амортиза ионните норW1 - дв бр. 

51/1987 г.) дават една сравнително точна, конкр тизирана в зависимост от 
характеристиките на съоръженията, основа за рогнозиране на срока на 

съществуване и разходите за поддържане и въ производство на дадения 

обект. 

III. Основни характеристики на обекта на ~онцесията - съгласно АОС 

№ 313/24.03.2000 г. на Община Казанлък обектът представлява 

МИКРОЯЗОВИР, имот № 000007, находящ се в земл щето на гр. Крън, Община 

Казанлък, ЕКАТТЕ 40292, с площ 20,798 дка, при раници на имота, описани 

в АОС и съвпадащи със скицата: имоти №№ 000630 000367, 000366, 000287, 
101055, 101054, 101053, 101049, 101038, 101037 101036, 101033. 101032, 
101020 и 101019. 

IV. възможности за извърШJЗане на 

концесията рибовъдство, напояване, 

дейност. 

дейности 

риболов, 

в обекта на 
туристическа 

v. Основни условия и елементи на концесия а, вкзпочително основните 

права и задължения на страните по концесионния оговор 

1. Предмет на концесията 
Община Казанлък предоставя концесия с о обено право на 

върху обект - язовир, намиращ се в землището н гр. Крън. 

ползване 

,~ 
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2. Срок на концесията - 25 години. 
З. Начин на определяне на концесионер чрез провеждане на 

открита процедура по реда на гл. IV от Закона за концесиите (ЗК) . 
4. вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в 

конкурса парична вноска в размер на 50 от началното месечно 

концесионно възнаграждение. 

5. основни права и задължения на концесионе а: 
5.1. Да използва обекта добросъвестн , съгласно неговото 

предназначение и дейностите, за които 
концесията, като не допуска действия които 

до икономическа неизгодност на бъ ещата 

е предоставена 

могат да доведат 

му експлоатация, 

да било начин както и да не променя по и 

предназначението на обекта. 

5 . 1 . 1 . Да не извършва и да не вършването на незаконно 

на концесионната територия. строителство 

5.1.2. 
строителство 

5.1.3. 

да съгласува предварително с коqцедента извършването на 

и подобрения на концесионната терит 

да изпълни проектите, в инвестиционното 

предложение, по начина и в сроковете, договорени с концедента. 

5 • 2 • Да ползва язовира, като осъществ ва в него дейностите, 

регламентирани в концесионната документация, както и всички други 

дейности, които не противоречат на условията н концесионния договор и 

не са забранени от действащото законодателство. а организира и извършва 

всички дейности в съответствие с на действащото 
законодателство. 

5. 3. Да ползва 

инфраструктура. 

съоръженията на я овира и изградената 

5.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и 

инфраструктурни съоръжения на собственика, 

концесията, в техническо и функционално състоя 

за съществуването им и гарантиращо нормалната 

на язовира. 

ри изтичане срока на 

ие, отговарящо на срока 

безопасна експлоатация 

5.5. Да заплаща на концедента дължимите к нцесионни възнаграждения 

при условия и срокове, договаряни между странит . 
5. 6. Да не прехвърля правата и задължен ята си по концесионния 

договор на трети лица, освен ако 

5.7. Да изпълнява изцяло всички 

експлоатацията и ползването на язовира, 

инфраструктурните съоръжения, регламентирани в 

г. эа условията и реда эа осъществяване 

яэовирните стени и съоръженията хъм тях и да 

действащото законодателство. 

с концедента. 

ния на собственика по 

хидротехническите и 

Наредба № 13/29.01.2004 
ичесхата експлоатация на 

ъобразява дейността си с 

5 . 8 . Да набира целево средства 

го съоръжения и инфраструктура, в 
за ремонт на язовира, обслужващите 

размера, във Финансово-

икономическия анализ, за изразходването на кои о да предоставя отчет на 

концедента. 

5 . 9. До 31. 03. на всяка календарна годин да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни меропр 

• При наличие на коловози по кор на стената да се 

извършва насипване на същите; 

• Изготвяне и актуализиране на аварие план; 

• Почистване и насипване със на сухия и мокрия 

• 
• 
• 

откос на стената; 

Поддържане на съществувашата 

Поддържане в добро техническо състо 

Почистване от дървета и храсти н 

основния изпускател и преливника; 

преливния ръб; 

ние основния изпускател; CfJ 
каналите след крана на 
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5 .10. да предостави, по указание на кон едента, места за общо 
ползване на водите и да осигури ползване на вод за напояване, по начин 

и в обем, съответстващ на изискванията на дейст ащото законодателство и 
текущо договарян между страните, който не в зпрепятствува основната 

дейност по концесията в обема, предвиден във Финансово-икономическия 

анализ. 

5 .11. Да допуска по всяко време предст 

контролни органи и представителите на концедент , 
документацията, уточнена в договора. 

компетентните 

както и да предоставя 

5.12. При форсмажорни обстоятелства предоставя ресурси и 

съдействие, по ред текущо уточняван между страни е. 

5 .13. Да запази и поддържа екологичнат биосреда в язовира, с 

оглед комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията 

посочени в Екологичния анализ на концесионната окументация. 

5 .14. При необходимост да представи оце ка за въздействие върху 
околната среда, съгласно изискванията на действ щото законодателство. 

5 .15. Да поддържа работни места на тру ов договор, най-малко в 
обема, предвиден в Социалния анализ на концесио ната документация. 

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

всички възможни щети и неблагоприятни оследици от неговата 

експлоатация, техническо поддържане и ремонт. 

5 .1 7. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и 

такси по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на об кта. 

5.18. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

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

защитените територии, зони и обекти и на общест 

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

съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания 

относно опазване на човешкото здраве, стопанските съоръжения, 

околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, 

отбраната на страната и опазването на об ред, съгласно 

наредбите на Общински съвет - Казанлък и действ щото законодателство. 

5.18.2. Концесионерът е длъжен да уведомяв незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи за националната 

сигурност, отбраната и обществения ред. 

5.18.3 Концесионерът е длъжен: 
5 .18. 3 .1. Да изготви авариен план за д йствие, в изпълнение на 

чл.138, ал.3 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие с изискванията на 

чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и аварии ( ЗЗБ) и чл. 5 8, 
ал.1 от Наредба № 13/29.01.2004 год. за условията и реда за 

осъществяване на техническа експлоатация а язовирните стени и 

съоръженията към тях (обн. ДВ, БР.17 от 2004 го .) . 
5.18.3.2. Да съгласува аварийния план 

концедента, с Областно управление „Пожарна 

населението" Стара Загора и със собствен 

предходната точка с 

езопасност и защита на 

на хидротехнически 

съоръжения, свързани с язовира, в тримесечен срок от подписване на 

концесионния договор. 

5 .18. 4. Концесионерът е длъжен да изпълня а задълженията по чл. 35, 
ал.З от ЗЗБ. 

5.18.5. Концесионерът е длъжен да изпълн задълженията по чл.142 

от зв. 

5 .18. 6. Концесионерът е длъжен да изпъл ява всички изисквания на 

компетентните органи, свързани с националнат сигурност, отбраната на 

страната и опазването на обществения ред. 

6. Основни права и задължения на конце нта: 6{ 
6. 1. Да получава концесионните възнаг аждения в срокове и по · 

условия, описани в договора. 
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6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6. 7. 

7. 

8. 
8.1. 

8.2. 

8.3. 

9. 

Право на собственост върху язовира, 

активи, описани в договора. 

да контролира изпълнението на задъл 

по договор, включително и чрез прав 

получаване на информация и документи. 

Да прекрати едностранно договора 

задълженията на концесионера. 

Да не пречи на концесионера да изп 

договор, освен в случаите, регла 

законодателство или при форсмажорни 

да оказва съдействие при осъществя 

действията на концесионера са 

условия. 

нфраструктурата и други 

енията на концесионера 

на достъп до обекта и 

при неизпълнение на 

нява задълженията си по 

нтирани в действащото 

бстоятелства. 

концесията, ако 

с договорните 

да развали договора, по реда 

пар. 3 на Преходните и заключителн 

за сдружения за напояване. 

условията, предвидени в 

разпоредби на Закона 

Начало на концесията датата а влизане в сила на 

концесионния договор. 

Концесионно възнаграждение. 

Размерът на концесионното възнаг се определя от 

предложението на концесионера, но е може да бъде по-малко 

от определеното във финансово-икон мическия анализ начално 

месечно концесионно въэна.гра.жден:ие, а именно - 40 лв. 
Годишното концесионно възнаграждени се изплаща в срок до 

31. 01. на годината за която е д мо, по начин, текущо 

договарян междУ страните. 

Корекция на концесионното се извършва в 

тримесечен срок след края на всеки 2 години (или в 

тримесечен срок след период, в к йто ръста на цените е 

повече от 15 %)с индекса на ените и инфлацията на 
Националния статистически институт рез изминалия период, с 

оглед на очаквания по-бавен ръст на цените на основната 

произвеждана в обекта продукция с рямо цените на труда и 

другите основни елементи на произво ствените разходи. 

Гаранции за изпълнение на задъл/.енията по концесионния 

договор: 

9.1. За изпълнението на задълженията по концесионния договор, 
концесионерът внася при подписването н договора сума в размер 

на 50 % от договорената при явяван то на конкурса годишна 

концесионна вноска, която му се вр ща след изтичането на 

договора. Начинът на внасяне се пределя в конкурсната 

VI. 

документация. 

Моде.ли.ра.в:е, а.в:а.лн.э и избор на. 

ва.риа.н~и эа. ~ехнико-~ехнологични~е 

11а.ра.ме!Ери на. концесия~а 

ай-вероя~ни~е ефек~и:sни 

фнна.нсово-икононически 

Особеностите и условията, мотивирани в предишните раздели, 

показват че възможностите за ефективна реализация на подобни 

хидромелиоративни съоръжения като обекти за ко лексно използване (респ. 

за привличане на съществени инвестиции) са т ърде ограничени и малко 

вероятни, с оглед малката площ, свързаните с т ва ограничени възможности 

за използването им, липсата на изградена съвременна технологична 

инфраструктура, физическото остаряване и с ързаните с това бъдещи 

разходи за текущо поддържане и ремонти на съо ъженията. В този смисъл, 

нормално е че Възложителят не е определил изисквания към . 
разработката по отношение на извършваните в об кта дейности, както и поl~ 
отношение на срока на концесията. Липсват предварителни конкретни f 
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предложения и/или проекти от заинтересован лица потенциални 

концесионери. По тази причина екипът, 

насочи към определяне стойността на обекта, 

възнаграждение, на основата на моделирането 

разработката се 

на концесионното 

очакваните приходи от 

използването на обекта за рибовъдство. 

Ориентацията към този подход се определя и т: 

1. Неясните перспективи относно използване води от язовира за 

напояване: 

1 .1. Неизяснената практика относно прават 

ресурси за напояване от трети лиц 

концесионера) . 

за ползване на водните 

(освен собственика и 

1.2. Неблагоприятните перспективи за разви ие на поливно земеделие 

в района, респ. за интерес към ползв не на вода за напояване, 

както поради влошената социално-и ~ономическа ситуация в 

района, така и поради причините, посо ени в т. 1.1. 
2. Възможностите за организиране на рибовъ ство в язовира, при това 

без големи инвестиции в реконструкции н съоръжението. 

3. Досегашната практика в Общината и региона, потвърждаваща 

изводите, мотивирани в т.т. 1 и 2. 
4. Предварителните проучвания показват, че възстановителната 

стойност на обектите е твърде висока за да се използва като 
основа за определяне на концесионното ъзнаграждение. Този факт 

е логичен, като се има впредвид огр ниченото и едностранно 

използване на язовира в момента. Вс пак възстановителната 

стойност ще се използва като основа за определяне на разходите 

по техническата експлоатация, под и ремонта на 

съоръженията. 

Като най-реална възможност за осъществява е на ефективна стопанска 

дейност в язовира, считаме че се очертава отгле дането на шаранови риби. 

Моделирането на производствено-стопанската дейност по развъждане на 

риба е извършено при следните, най-съществени, арактеристики и условия: 

А. Развъждане на шаран в рамките на ед н угоителен сезон, при 
допускането, че е възможно 20 - 30 % от риб та да се реализира през 

следващата година, с оглед достигане на во тегло (над 1 кг.) 

подходящо за пазарна реализация на рибата. Инач казано, това предполага 

един постоянен улов за период от 1 година, тъй като едни и същи 

количества се реализират допълнително, но и остават за реализация през 

следващата година. 

Б.Зарибяване с около 200 риби на 1 дка водdа площ. 
В. Оцеляемост на заложения зарибителен мат риал - 90 %. 
Г. Рибовъдството, като елемент от стопан кия живот на страната не 

се отличава с особено съществен дял в реализи аният обществен продУКТ, 

респ. с динамика на развитие, различна като и/или темпове на 

общите стопански процеси. В този смисъл може а се очаква (с известно 

закъснение до 1-2 год.) темповете на на приходите от 

реализация на продУкцията да следват нарастване о на разходите, свързано 

с макроикономическата среда. 

Д. Годишни производствени разходи за дейността „рибовъдство", 
включващи: 

Д.1. Разходи за закупуване на зарибителен материал. 

Д.2. Разходи за храна на рибата. 

Д.З. Други технологични разходи за варуване, профилактични 

третирания, ел. енергия, транспортни разходи и р. 

Д.4. Разходи за амортизация на собст ени активи 

изискванията на Закона за корпоративното под ходно облагане 

Счетоводен стандарт (СС) № 4 - Отчитане на изациите. 

Д.5. Разходи за персонал. 

съгласно 

(ЗКПО) и 

f3 
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Е. Годишни разходи за техническа експлоата ия, текуща поддръжка и 

ремонти на язовира и прилежащите му съоръжения - определени в зависимост 

от типа, пространствените 

хидромелиоративните съоръжения. 

характеристики и сложността на 

Мероприятията и дейностите, в т. ч. тези с инвестиционен характер, 

финансирани със средствата по т. Е, се отчитат ред собственика (Община 
Казанлък) в едномесечен срок от изтичането на сяка година, считано от 

датата на влизане в сила на концесионния догово • Начинът и приоритетът 
на извършване на дейностите се определя от конц сионера, в съответствие 

с действащото законодателство и предписанията а компетентните органи, 

като е задължително ежегодното изпълнение на сле ните мероприятия: 

• При наличие на коловози по коро ата на стената да се 

извършва насипване на същите; 

• Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

• Да се организира и поддържа норм лното функциониране на 

авариен склад с необходимите ин трументи и материали, 

съгласно изискванията на компетентн те органи; 

• Да се почиства и насипва със земf:!и маси сухия откос на 

стената и да се поддържа и дозаскал ва мокрия откос; 

• Да се поддържа нормалната кота на п еливния ръб; 

• Да се поддържа в добро ко състояние основния 

изпуска тел; 

• Да се поддържа нормалния профил и д се почистват от дървета 

и храсти стената, канала след крана на основния изпускател, 

преливния ръб и преливния канал; 

• Да не се допуска източване на яэови 

Получените на основата на този модел сто на очаквания чист 

приход от дейността „рибовъдство", респ. на чистия приход от концесията 

(след отчитане на разходите по т. Е) , о пред основното финансово 

изискване на Община Казанлък към концесионните предложения: 

минимална стойност на месечното ко:.щесионно ъзнаграждение - 40 лв. 

VII. избор на вида на ко:.щесията. 

Особеностите и характера на дейностите, оп сани в разд. IV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона за ко:.щесиите (ЗК) определят като най

адекватна форма за предоставяне на посочените ейности - концесията за 

услуга (вж. чл. 4 от ЗК). 

VIII. Изисквания за подбор на участниците. 

Липсата на специални изисквания и на не бходимост от значителни 

ресурси при извършване на дейностите, които м гат да се организират в 

обекта на концесията, определят като единствени ограничения разпоредбите 

на чл. 16 от Закона за концесиите (ЗК). 

В този смисъл, участниците следва да п едоставят декларации за 

отсъствие на обстоятелствата: 

- за юридическите лица - за отсъствие на бстоятелствата по чл. 16 
ал. 2 от ЗК. 
- за физическите лица - за отсъствие на бстоятелствата по чл. 16 
ал. 3 от ЗК. 
Липсата 

участника. 

на тази декларация е основа ие за отстраняване на 
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IX. дОJ<У№ЗНТИ, формиращи nредnо:<ението на J астика в процедУРата. 
1. Декларация за поемане 

техническата експлоатация на язовира, 

:към нея. 

и задълженията по 

стена и съоръженията 

Приоритета на целите, свързани със азването и нормалната 

експлоатация на хидромелиоративните съоръжения а територията на Община 
Казанлък изискват участниците да декларират, че ще осъществяват 

стопанската си дейност в обекта на като за целия срок на 

концесията поемат изцяло правата и задълже та по експлоатацията и 

ползването на язовира, хидротехническите и инфр структУРните съоръжения 

по реда на чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 13/29.01.2004 г. эа 
условията и реда эа осъществяване на техни еската експлоатация на 

яэо:вирните стени и съоръженията към тях (нарича а по-нататък Наредбата), 
както и по реда на евентуални бъдещи нормативни документи, 

регламентиращи посочените права и задължения. 

2. Предложение за стойност на месечното ко~ есионно възнаграждение. 
Приетият принцип за липса на и стимулиране на по-

ефективни технологични и организационни реше ия определя като най

съществен критерий за оценка на предложенията, респ. документ, формираш 

предложението на участника в процедурата, за стойност на 

месечното концесионно възнаграждение. 

Предложенията за стойност на месечното к нцесионно възнаграждение 

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

концесионните анализи начална стойност в разме на 40 лв. Предложения, 

включващи по-ниска стойност няма да бъ ат разглеждани, като 

несъответстващи на икономическите изисквания на Общината. 

3. Инвестиционно предложение за изграждан 
постройки, технологични и инфраструхтурни съ 

площадки, зелени площи, трайни насаждения) , под 
- условията за експлоатация и поддържане н 

на сгради, спомагателни 

(в т. ч. пътища, 

условията и възможностите за органи на туристически, 

почивни и спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва на общата 

инвестиция по отделни инвестиционни проекти екти, съоръжения и др.), 

както и по години. Срокът за изпълнение на инве тиционното предложение е 

5 години, считано от началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността ,рибовъдство" не следва да 

се приемат като елемент на настоящето предложе~ие, тъй като не променят 

първоначалните параметри на обекта - предмет н концесията и освен това 

са отчетени чрез годишните амортизации при мо елирането на стопанската 

дейност на концесионера. 

Х. Мето.ци:ка за оцен:ка на предложени 

Оценката на представените предложения ще 

оценяващи най-съществените условия и 

относителна тежест посочена по-нататък: 

сбор от показатели, 

към концесията, с 

1. Показател, оценяващ предложената стойност на 

концесионно възнаграждение(П:к) - с относителна тежест 80 %. 
месечното 

Ki 
Пк ----- . 80 

Кmах 
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където Ki [ЛВ.] предложена от от i-я участник стойност на 

концесионното възнаграждение; 
Кmах [лв.] най-високата предложена 

на концесионното 

предложение възнаграждение. 

Стойността на П:к може да бъде от О + 80. 
2. Показател, оценяващ направеното инвестиц онно предложение (Пи) 

с относителна тежест 20 % • отчита се на изготвеното от 
участника инвестиционно предложение. за изпълнение на 
инвестиционното предложение е 5 години, от началото на 
концесията. Инвестиционното предложение е нер зделна част от общото 
предложение на участика и включва разпред ление на предложената 
инвестиция по отделни обекти и съоръжения, както и по години. 

Ci 
Пи= --------- . 2 о 

Cmax 

където Ci - стойност на инвестиционното предложе ие на i - я участник; 
Cmax най-високата предложена стойн ст на инвестиционното 

предложение. 

Пи може да бъде от О + 20. 

Участник, който не направи инвестиционно п едложение (или чието 
предложение не е прието от комисията) получава о енка Пи= О. 
Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи 
съобразно стойността на интегрален показател (!ок), който представлява 
сбор от показателите, мотивирани в т. т. 1 и 2, отчитащи и относителните 

тежести на отделните критерии. 

По:к Пк + Пи 

Стойността на По:к може да бъде от О + 100. 
Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на 

По:к. 

f f 

10 


