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ДОКЛАД 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

КАЗАНЛЪК 
№ ос_f?:и-1' 

о.У. tJI/. 2о&"г 

по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Петър Николов Косев - Заместник - кмет на общ на Казанлък 

оправомощен съгласно Заповед № 1661/31 .08.2015 г. на Кме а на община Казанлък 

ОТНОСНО: предоставяне на концесия на поземлен имот с о ща площ от 32558,00 кв.м. с 
номер № 000005 в землището на гр. Крън с ЕКАТТЕ 40292 с обект: „ икроязовир Крън 2" с начин 
на трайно ползване „Водоем". · 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

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

МОТИВИ: 

В приложение № 7 на Годишната програма за управлени и разпореждане с имоти -
общинска собственост на община Казанлък за 2015 г. са посоч ни обектите, които община 
Казанлък възнамерява да: предложи за предоставяне на общинска концесия по реда на Закона 
за концесиите. · 

В община Казанлък многократно са постъпвали запитвани911 по отношение на Поземлен 
имот с обща площ от 32558,00 кв.м. с номер № 000005 в землищеr<р на гр. Крън с ЕКАТТЕ 40292 
с обект: „Микроязовир Крън 2" с начин на трайно ползване „Водоем". При граници север: дере и 
друга селска територия - общински; изток: пасище- мера общински; юг: напоителен канал; дере
общ. и нива наел. на Христо Иванов; запад: им. № 06201 О, им. № О 2009, им. № 062008, за който 
е съставен АОС № 422/16.07.2001 Г. Посочен в позиция 10, прилож ние 7 на ГПУРИОС за 2015 г. 
Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на ус уга от обществен интерес, 
предоставено от концедент на капиталово търговско друже тво - концесионер, срещу 

задължението на концесионера да изгради и да управлява и поддъ жа обекта на концесията или 
да управлява услугата на свой риск. По този начин общината в к чеството и на собственик се 
стреми да задоволи обществения интерес, както и доброто ст панисване на обектите, а в 
същото време да реализира и приходи от това. 
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Административно-организационните и социално-икономичес и условия и особеност~ Не 
обстановката в страната и регИона определят, в своята съвкупност, ай-съществените 'прИчи~it! и 
основните цели на решението за. отдаване на концесия на въп осното хидра мелиоративно 
съоръжение: 

~~ръ~;~йя в ~=~:::·~~~фун~~ио~':н'::'~~~~ з~а ек~~:~~~~'1~за~мн~~~~~:::0:И~~~:: 
осигуряваща нормалниf!.~ ,и безопасен отток и използване на во ите, в т.ч. при екстремни 

. ' -· , .•.•.. -..... „. ·"- .... ~ .. ··-··· ф •••• •• •••• ; 

.. СИТ~iЩИИ. 

· -.·~·- -· ·:: 2. ~необхоД'Им6&тта·от редовна целенасочена технологич а поддръжка и ремонт на 
основните функционални съоръжения на язовира. 

3. Проблемите, свързани с променящите се условия и социа но-икономическите функции 
на общините, както и с неблагоприятната социално-икономическа итуация за структурите на 
местното самоуправление/·определящи 'Затрудненията на Общи а Казанлък да ,поддържа 
самостоятелно редица дейнбсти и обеКтИ. i ·>; · 

4. Необходимостта ·от.З'апазване на определен обем от соц ални дейности, в т.Ч. чрез 
реализация на част от имуЩеството на Общината и насочването на ресурси 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 частни 
финансови и технологични ресурси, както и евентуални иноват вни решения, свързани с 

използването и технологичната поддръжка на язовира. 

6. Социалният ефект, в -реЗуЛтат на: 
разкриването · на · нови · работни места в дейно тите по използването и 
технологичн'а.та подцръжка на язовира и свързаните с него съоръжения; 

... ,, : . 
възможностите . ·за . използването на язовира и неговите околности .~.'за 
индивидуалЭ~ риболов и спортно-туристически мероп иятия. . '· ··· 

Реализацията на T~J<a мотивираните цели (и особено неотл жността на проблемите·: и 
необходимостта от сериознй ресурси ·за решаване на задачите, мотивирани в т.1 'и т. ·2) 
предполага условията за ~тдаван~ на концесия да бъдат без излишн ограничения, като По този 
начин стимулират максимално предприемчивостта на пате циалните концесионери. 

Единственото категорично условие следва да бъде поеманет изцяло на правата и 
задълженията по техническата експлоатация на язовира, язовирната стена и 

съоръженията към нея по реда на чл. 4 . 2 и 3 от Наредба № 13129 01.2004 г. за условията и 
реда за осъществяване на техническата експлоатация н язовирните стени и 
съоръженията към тRх (наричана по-нататък Наредбата), какт и по реда на евентуални 

бъдещи нормативни документи, регf!аментиращи посочените права и адължения. 

Срока за предоставЯне·на концесия да бъде 25 години, с огл д на: 
- очаквания срок на същестеуване на язовира; 
- НеОбХОДИМОСТТа• КОНЦеСЙОНерЬТ Да СЪСреДОТОЧИ СЪЩеС ВеНИ СреДСТВа, КОИТО~Р.qа 

използва целево за текуща· ~рддръжка и ремонт, което ще запази я овира за този период като 
елемент от инфраструктурата на района. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: · 
Общински съвет-· Казан:Пък, на основание чл. 21.ал.1, т. 8 от МСМА, чл.39 от Закона за 

концесиите, във връзка с Чл'~·~ш;·ал. 1· и с чЛ'. 19, ал. 2 от Закона за ко цесиите 
. ··' ~ 

·. ·, ·:, . ·: . . ; . ' ·~-~ ; ·, .. 

::·. .-_,· :-



РЕШИ: .. ) .·' ·~; : . ·.'·' 
1'.• 

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за у луга върху недвижим имот, 
публична общинска собстsеНфт ;,~ riоЗемЛён Имот с обща площ т 32558,00 кв.м. с номер ._№ 
000005 в землището на гр. Kpl:>H, с ЕКА ТТЕ 40292 с обект: „Мик оязоiэир Крън 2" с начин на 
трайно ползване „Водоем". Лри граници север: дере и Друга селск територия - общински; иЗtок: 
пасище- мера общински; юг: напоителен канал; дере-: общ. и нива н сл. на Христо Иванов; запад: 

им. № 062010, им. № 0620'09;' Им. J~o· 062008, за който е съставен АОС № 422/16.07.2001 г. 
Посочен в позиция 10, приложение ?на ГПУРИОС за 2015 г. 

11. Стопански дейности, които могат да се осъществяват рез обекта на концесията -
рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други ра влекателни дейности. 

111. Срок на концесията ,.... 25 грдини 
IV. Начална дата на конЦесияТа - датата на сключване на к нцесионния договор. 

V. Условия за осъществяване на конЦесията, както и обето телствата от фактически или 
правен характер, настъпването·-илv(изменението, на които може а доведе до нарушаване на 

икономическия баланс '·- :''ДеЙАdсТ~тё, ·' t~l:фзани с .· нормалнат ефективност и беЗdnасн'а 
експлоатация на хидротехни1:1еското· съоръжение ·и дейностит , предмет на концесията. 
Нарушаването на икон.оми~ескИ~:·баЛанс може да въЗникне в р зултат на влиянието· на'-трИ 
щновни групи от фактори: , .. ,, . · . . . . . . . 

- фактори, свързани 6 евентуални Промени и/ИЛи претенции към собствеността на обекта. 
В момента такива обстоятелства не са установени; 

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

' ·.··,-1 , ' . „:;" ·: .; . 

- фактори, свързани с·нарушавМ'е правилата за техническ експлоатация и безопасност, 
регламентирани в действащоi'о ·'заkонодаt~лство. В този случ й отговорността за всички 
потенциални щети и riропуснаf~(ф.гiзи 'е·· 1на 1 концесионера, с о ед на задължението му да 
извършва всички меропрИЯт~~;i ло:~· текущото поддържане, р монт и реконструкция': Н,(3 
хидротехническите съсiрЪЖе'нй'Я>'ТезИ·:озадЪЛЖения на концесион ра са обвързани с 'Цеii~~0то 
изразходване на опрёДе.ПенИ: 'среДсtва", ·· ·с които ··е··•. намалена с ойността на концесио~~dtь 
възнаграждение. · ,,, : ,,,, · · · ,. · · · · 

VI. Основни условия, и .. еле,менти. на концесията, права и 
задължения на страните по· коНЦ~сИ6НнИя 'договор . 

1. Предмет на концесията 
Община Казанлък предоставя кон:Цесия с особено пра о на ползване върху обект 

Поземлен имот с обща площ от 32558,Q.O кв.м. с номер № 0000 5 в землището на гр. Крън с 
ЕКА ТТЕ 40292 с обект: „МикроЯ:iовИр'Крън 2"-с начин на трайно по зване „Водоем". При граници 
север: дере и друга сел:С~~- ·'JepИ'fOpИf( ~ ·Общински; изток: п сище- мера общински; юг: 
напоителен канал; дерё:. обЩ-: :и· нива насЛ·.·:на Христо Иванов; апад: им. № 062010, им. № 
062009, им. № 062008, -за5 1~Ьйт6. е:~Ъст'аее~(АОС ·No 42·2/1'6Х)7.21 01 г .. Посочен в позициЯ 10, 
приложение 7 на ГhУРИОс·з9·20·1s,r:· · ._.,„. · ··· · ·, >. · ·' .,,:~ · 

Срок на концесиЯтiз :;,~·2s;годИнИ. , ; · · · · > •.f •.. , 

2. Начин на определяне на концесионера - чрез прове ане на открита процедура по 
реда на гл. IV dt ~ако~а з~ ко1щесиитеj(ЗК). ' · 

3. Вид, размер и начин· i-йi ·маЩ'ане на гаранцията за уча 1 тие в процедурата - парична 
вноска в размер на 50 % от началното годишно концеси нно възнаграждение. 

4. Основни права и задълже.ния на1 «6нцесионера: 
4.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото пре назначение и дейностите, за 
които е предоставена конце9И,'М~}~. като 1-JЕГдопуска действия, които могат да доведат до f).. 
икономическа неизгодност на бъДещата'муексплоатация, както и а не променя по какъвто и да;; 
било начин предназна.чени$+о._на· о9еkта; . 

··:„;/;,;;--- '„·· j• 
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4 .1 .1 . Да Не l1JЗ~~ew~~ И Д~ не Допуска, .И~ВЪршванеТО на ~!еЗаКОННО СТрОИТе[IСТВО на 
концеси9нн~п.а.~ терит,9рия. 

4.1.2. Да съгласува Предварително с концедента извър ването на строителство и 
подобрения на концесионната територия. 

4.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиц11онното предложение, по 
начина и в сроковете, договорени с ко1:1цедента. 

4.2. Да ползва микроязовира, като осъществява в него де наетите, регламентирани в 
концесионната документация, ·както и всиуки други дейности, к ито не противоречат на 

условията на концесионния:договор и не .. са забр~нени от действ щото законодателство. Да 
организира и извършва всички ·дейностv~ . в съответствие с изи кванията на действащото 
законодателство. ··. 1 .···• 

4.3. Да ползва съоряженияпз tta язовира и изградената ин раструктура. ··.' 
4.4. Да предаде; я~ов1:1ра -·и свързанит~ с него технол гични и инфраструктурни 

съоръжения на собственика;· ripй; иЗiИЧане ·срока на концесията, в ехническо и функционално 
състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантира о нормалната и безопасна 
експлоатация на язовира. · 

4.5. Да заплаща на концедента· дължимите концесионни ъзнаграждения при условия 
и срокове, доrоiзсЗ'ряни между страните. 

4.6. Да не прехвЪрriЯ'·:,;р§вата·и; Задълженията си по кон есионния договор на трети 
. J"; ; ! ,; ~·· ii ·-~· „ (; ·. ':.: - ) . :: 

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

4.7. Да изпълня:еаi''иЗЦ~ло :~юички""-задължения на .:собст еника по експлоатацията в 
това число поддръжка,:· рем·аНf"И рекЫiструкЦия и пь:П3ването на я свира, хидротехниЧёсi<IАrе· и 
инфраструктурните съоръжениЯ,··регламенrирани в.· Наредба № 13 '29.01.2004 г. за условията 
и реда за осъщесmв.Яване· на -r1iехнu„еската 'експлоатация на язовирните стени· и 
съоръженията към тях и да ci;;06pa~s:iвa дейносtt'а tи с действа ото законодателство. > · 

4.8. Да притежав'а;:~еdбходимата ·техническа квалифи ация, за осъществяване на 
стопанисването, поддържането и техническата експлоатаци _на язовирната стена и 
съоръженията към нея или да предстаеи договор с лице прите ващо такава квалификация, 
удостоверена със съответния Докумеkт':"1.:: ' ' 

4.9. Да набира,- Ц~h~ёо'''''среДства за. ремонт на мик оязовира, обслужващите го 
съоръжения и инфраструкrу~а,·: ~':·раЗмер~, · nqсочен във Финанс во-икономическия анализ, за 
изразходването на коитО'·да'Нред,.Ьtr~вЯ отчет на концедента. 

4.10. До 31 .оз.:··на:в'М.ка?ка.f~.е~Д~рна'година·:Цgмодава д кларация за изпълнЕ)ниетq_'на 
следните текущи ежегодни мЭроПриЯтИя: ·> ., „ ~··. . (,. ·_ :·-:-~ ,. 

• При, н::ir)иЧ~~.'~а -коЛово:зи ПЬ' коро1;1ат? 1на стенат да се извършва насИnв%~~е: на 
същите; · -~ · ' ,, . ·"'···· . . . :) · 

• Изготвяне~ ~'Щ<f у~р11~~ра_не на ав~р~ен план; 
• Почистване на сух:Ия и мокрия откос на стената; 
• Поддържане на съществувашата кота на прелив ия ръб; 

• Поддържане в Добро ,технй-Ческо състояние осно ния изпускател; 
• Почистван~ Рilдърве:га. и .храсти на сухия и м крия откос и на каналите след 

крана на осt-iо13'н·~н иЗьуС:к(;]п.~v и преливника; 
·"~: :",-)~'·-"-. ~:? t•:• .. :„. ~)~: .. ··~-- ' . 

.•. :l.::· ,; , .... '"- ~-.. ,. . 

4.11. Да предостав111Jю :указание н~. к91;1цеден_т9, места з общо .ползване на водите и дС! 
осигури ползване на вода, За"·~~ПоЯ~ан~; 'по ·начин и в обем, съ тветс.тващ на изискванИЯтасн·а 
действащото законqдат~лст~о.и, те.~УЩР.доrоварян .м~},КДУ стрс;~ ите, който не възпре~~.Т:СJ1~У,l?с;J 
основната дейност по конЦе.сИята в об~ма, предвиден във Финан ово-икономическия анализ.· 

4.12. Да допуска по.·вс,а~о ~Р~~е [lредсщ~.v,IJЕ)_ли на ко петентните контролни органи и 
представителите на концеденТа; \iaкfO й да nредосtавя документ цията, уточнена в договора. ~ 

~.; . 

. „.-- ;;./ ,_.-„.,, 
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4.13. При форсN1а>15орни: обс~оятедств.а да предоставя ре урси и съдействие, по ред 
текущо уточняван между; страните. -

4.14. Да запа.?И, и· 11оддържа екологичната биосреда в я овира, с оглед комплексно 
използване на водите.· да·_ И.?п~J!нЯ13а мероприятИята посочени в Екологичния анализ·· на 
концесионната документация. 

4.15. Да представи станов·ище от РИОСВ - Стара Загора за преценка необходимоспа щ 
оценка за въздействие върху околната среда и при необхозимо т от такава да предприеме 
всички необходими действия съгласно действ~щото законодателст.в 

4.16. Да поддържа работни ме<:;та на трудов договор, най- алко в обема, предвиден в 
Социалния анализ на конце<:;иqJ,\ната,документация. 

4.17. Да застрахqва За св9я сметке1 ·обекта на концесията, в if.ч. за всички възможни щети 
и неблагоприятни посл-еДици· отнеговата експлоатаЦия, техническо оддържане и ремонт. 

4.18. Да заплаща ~с·ич·ки i~;ъЛЖими .дЪржавниrтакси и·всич и данъци и такси по ЗМДТ, 
свързани с експлоатациЯtа'~а :;обекта. 

4.19. Изискванйя, с~ЪрЗанй -с•·"националната сигурност отбраната на страната,'' :с 
опазването на околната сре"да',. на.човешкото здраве,· на защитени е територии, зони и 'dбекти и 
на обществения ред: 

4.19.1. При упражняван!:{ Аа- ,-Правата по концесията, какт и на съпътстващите. права; 
концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно о азване на човешкото здраве, 

водностопанските съоръжения, околната ·с-реда, защитените тери арии и обекти, националната 
сигурност, отбраната на страната и· оriаЗването на обществения ред, съгласно наредбите на 
Общински съвет - Казанлък Идейс-fgаЩото законодателство. 

4.19.2. КонцесионерЪт е:·ДлъЖен Да уведомява незабавно нцедента за нововъзникнали 
обстоятелства, създаващи dп~kност за националната сигурност, от раната и обществения ред. 

4.19.З Концесионер-Ьt·~fДлЪЖен: ., .„ · --: · · 

4.19.3.1. Да · иЗПЪлнЯва-: и~цяло всички задължения на онцедента изискванията по 
осъществяването на. техни4еекаtа ёксплоатаЦия на язовирните с ени и съоръженията. към :.тях; 
уредени в Наредба № 13 ·от 29 януари 2004 г. ··за· условията реда за осъществяване на 
техническата експлоатация на язовирините стени и съоръженият към тях и други действащи в 
тази област нормативини актове; :· ,. - -

4.19.3.2. Да изготви авариен план съгласно чл. 138 А, ал. от Закона за водите (ЗВ) и по 
реда на чл.35 от Закона за защита при бедсtвИя (ЗЗБ). 

4.19.3.3. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и със 
собствениците на каскаднЬ>раЗnЬлоЖените хидротехнически съоръжения по поречието на 
реката, в тримесечен срок от-hодписванеrо на концесионния д говор; 

4.19.3.4 Да изпълня~аЗа,ЦЪrуженИятаj10 чл. 35, ал.3 от ЗЗ 
4.19.3.5 Да изпъ.riняв~· 'задължЭнието по чл. 1·42 от'ЗБ' · 
4.19.3.6 Незабавно ·да предприема мерки по изпълнени то на· всички предписания по 

техническото сЪсfdЯние{\.;-'еkсплОатаЦИята на ·язовирната с ена и съоръженията к'Ьм1 Аея, 
дадени от компетентните"орrани. -··' · · · '· · 
5. Основни права и задължени.я на·когщедента::· · · 

5.1 Да получава концесионните възнаграждения в ера ове и по условия, описани в 
договора. 

5.2 .П аво на собственост вЪ )<'; язови а ин ги активи 
описани в договdра. · ___ . ·-·· ·-
5. Да контролира; · йЗГ:i'блнението·: на задълженията 1а концесионера по договор, 

включително• и :·Чре;З 1i1раво на· ·Достъп . до обекта и получаване на информация и / 
документи. · · . ---:- . ~ 

5.2 Да прекрати еДно6транно· 'Договора . при на задълженията на 
концесион.ер~. - · ' -·. , -· · 

, .. -.. :. ··1:\:···· . 

. :,·: .. '•' 



·~. 
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5.3 Да не пречи н~. ·ко'нцесионера да изпълнява ·задълже1- ията си по договор,·'асвен в 
случаите, регламентирани в действащото законодате ство или при форсмажорни 
обстоятелства. 

5.4 Да оказва съдействие при осъществяване на кон есията, ако действията на 

концесионера са съобразени с договорните условия. 
5.5 Да развали договора, по реда и при условията, предви ени в пар. 3 на Преходните и 

заключителните разпоредби на ЗаКона за сдружения за напояване. 
6 Начало на концесията - датата на влизане в сила н концесионния договор. 

7 Концесионно възнаграЖдение. 
7 .1 Разм,ер;ы на концесионното възнаграждение се о ределя от предложението на 

концесионера, но не може д,а „бъде п~~малко от ()Пределеното в в финансово-икономическия 
анализ начално месечно концесиоf!НО възнаграждение, а имен1-о 65,00 лв. без ДДС .· 

7.2 Годишното концесИон~ОвЪ'знаграждёнИе се изплащ в срок до 31.01. на годината, 
за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните. 

7.3 Корекция на концесионното възнаграждение се изв~рршва в тримесечен срок след 
края на всеки период от 2 годИ.нИ. (или втрИмесечен срок след пер·l·од, в който ръста на цените е 
повече от 15 % ) с индекса на цените и :инфлацията на Националн я статистически институт през 
изминалия период, с оглед на:-оЧакванИя' пq.-баiзен ръст на цените на основната произвеждана в 
обекта продукция спрЯМ'ь Ц~н:Иfg н~~·труДс:{ и'другите основни е ементи на производствените 
разходи. " "'·"'·,,·,-,;·>:'-'- „„ .. _.,,~= 

8 Г аранциИ1 за::·иЗf1Ъriнен'йе· на задълженията по конце ионния договор: 
8.1 За изпЪJiненйетtУ на за'ДЪ:Пженията: По, концесио ния ·договор, концесионерът 

внася при подписването· 'н'-а Д6ювора сума в размер· на 50 % от оговорената при явяването в 
процедурата годишна концесионна внрска, която 'МУ: се връща 1 лед изтичането на договора. 

Начинът на внасяне се опреДеriЯ'!:!'Дdкуме'нтацията·за участие в п оцедурата. · · 
Vll. Избор на вида на концесията. 
Особеностите и характера :,,на дейностите, оп сани в разд. IV, както и 

изискванията, мотивирани в Закона За•к9нцесиите (ЗК) определя като най-адекватна форма за 
предоставяне на посочените):\~Иносtи:.:.. ~онЦесията за услуга 

VI 11. Изис~ваниЯ ;щ-.лоДбор ,на уЦастниците. 
Липсата на сп.еЦиаНнИ '~зис.кваниЯ И на необходимост от значителни ресурси при 

извършване на дейностип(ко~r9 мЬrа(,Ца се организират· в' об кта на концесията, определят 
като единствени огра·ниЧенйЯ''ра_ЗhЬреДбите:на'чл. 16'от Закона за концесиите (ЗК). · 

в този смисъr1/)Ч~стнйЦйте ~ъЛеДва' да пр·едоставят екларации за отсъстЕМе ~,: F!a 
обстоятелствата: · · :;'". ·· .. · ·' · ·- · '._, ·· 

- за юридичё:Скйте):~Иц~..:. за отсъсп3Ие:на обстояте ствата по чл. 16 ал. 2.:от ЗК. 
- за физичеС'ките':Пйца: За отсъствие на обстоятел твата по чл. 16 ал. 3 от ЗК. 
Липсата на тази декларация е основание за отстра-1яване на участника. 

IX. Документи, формиращи предложението на участика в п оцедурата. 
1. Декларация . за · . ~_оемане . на правата и за ълженията по техническата 

експлоатация на язовира, язовiit'р'нат~ 1стена'и-'съоръженията към ея. 
Приоритета на. :·:целИте; ·~свърЗанИ,;. със запазването и нормалната експлоатация на 

хидромелиоративните съорЪЖ,енИЯ'натёрИторИята на Община Ка-анлък изискват участниците да 
декларират, че ще осъщесt~~~ат,'стоhанската'си де_~нОсТ~ обек а на концесията като за-цеЛt11'я 
срок на концесията поемат \.'l~Цs:J.J:IO nра_Ещтс~ и задължЕЭнията по е <сплоатацията и ползв_ането на 
язовира, хидротехнИческите>й И'нфраструктурните сЪорЪжения п реда на чл. 4 ал. 2 и_ аЛ. 'с3 от 
Наредба № 13!29.01.200(г. ·за·усповията и peqa за осъ ествяване на техничёскаiпа 
експлоатация на язoвupЙuiije;}crrieнu ·:и · съорьЖенията къ тях (наричана п6iнататък 
Наредбата), както и по реДа на евентуални бъдещи норматив и документи, регламентиращи~ 
посочените права и задължения. 

„, 
; .„ ··•·· 
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2. Предложение за стойност на месечното концесионно въ награждение. 
Приетият принцип за липса на ограничения и ст мулиране на по-ефективни· 

технологични и организационни решения определя като най-съ ествен критерий за оценка на 

предложенията, респ. документ,. формираш предложението а участника в процедурата, 
предложението за стойност на месечното концесионно възнагра е ние. · 

Предложенията за СJойност: на месечното концесионно в . знаграждение са в български 

размер на 65,00 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 и, спомагателни постройки, 
технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, пло адки, зелени площи, трайни 

насаждения), подобряващи: 
- условията за екстiоаrация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за ·ьрганизиране на тури тически, почивни и спортни 
дейности и мероприятия. ·· 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвеетицияс nЬ 
отделни инвестиционни гiроекти (обекти, съоръжения и др.), ка сто и по години. Срокът за 
изпълнение на инвестиционното 'предложение е 5 години, считано r началото на концесиf!тiГ:." 

Инвестициите, пряко свързан И. с 'дейността „рИбовъдство" ~е следва да се приемат като 
елемент на настоящето пр~;Е111ожение, т~,й като не променят рвоначалните парам~три на 
обекта - предмет на концесията и освен това са отчетени чрез годишните амортизации при 
моделирането на стопанската дейност на концесионера. 

Х. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната тносителна тежест; 
1. Предложение за стойност на месечното концесион о възнаграждение - 80% 
2. Инвестиционно предложение за изграждане 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 възможностmе'За Ьрr'анизиране на туристически, п чивни и спортни дейнЬстИ ~ 
мероприятия -20 % · ·'':··: ·· . 

Х/. Размер и начин на. плаЩане на гаранция за участие в про едурата за предоставян~ на 
концесия - 50% от началното годишното концесионно възнагражде ие, което при сключване на 
договор се връща. Начин на Плащане ;_ по банков път или в касата н · Община Казанлък:· 

Х/1. Общински съвет Казанлък възлага на кмета на Общи а Казанлък да организира 

провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на поз млен имот с обща площ от 
32558,00 кв.м. с номер № 000005 в землището на гр. Крън с ЕКАТТЕ 0292 с обект: „Микроязовир 
Крън 2" с начин на трайно ползване ;,Водо~м". При граници север: де е и друга селска територия 
- общински; изток: пасище- мера 'обЩински; юг: напоителен канал; дере- общ. и нива наел. на 
Христо Иванов; запад: им. №·062010, им. № 062009, им. № 062008, а който е съставен АОС № 
422/16.07.2001 г. Посочен: в' позИц11я 10, приложение 7 на ГПУ ИОС за 2015 г. съгласно 
изискванията на ЗОС, Законi:I За.концесиите и Правилника за прилаг не на закона за конце·с~~те 
и да внесе в Общински съвет ДоКпад, относно резултатите от провед ната процедура за вземане 

' .- ! . • 

на решение за определяне на концесионер. ·· · 
Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на бласт Стара Загора, Кмета 

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

реда на общия надзор за Законност. , 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Об инския съвет по чл. 45, ал. 

5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок ot получаването му. о/ 
Настоящият акт може„ да се обжалва в 14-дневен срок пр д Административен съд - (\ 

Стара Загора. ' · ·· 

,; 

'·'·· \ :'.·' 



Адресат на акта : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлъ 
Докладчик при разглеЖдане на заседания на комисии: атяна Станева, директор 

дирекция ОССППЧП 
Докладчик при разглеждане на заседание на общинския съвет: Галина Стоянова, кмет на 

община Казанлък. 
Предоставям доклада и всички материали, приложения към него в електронен вид на 

дискета. 

-' :. -· 
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ЗАПОВЕД 

А~~~,( 11 v~ No •.. :~ .... / .·f.~ •... ~1 •.•• 2015 г. 

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

1. ОПРЕДЕЛЯМ: 

ПЕТЪР НИКОЛОВ КОСЕВ - Заместник-кмет по икономика, стопанска 

политика и управление на общинската собственост, да ме з мества при отсъствието ми 
от общината за периода от 01.09.2015 год. до 04.09.2015 г д. включително, като през 
този период изпълнява функциите на Кмет, с изключение подписването на договори, 

анекси и финансови документи (платежни нареждания и до ументи, свързани с поемане 

на финансови задължения от Община Казанлък) 

11. ОПРАВОМОЩАВАМ 

ПЕТЪР НИКОЛОВ КОСЕВ - Заместник-кмет по икономика, стопанска 

политика и управление на общинската собственост, за пе иода от 01.09.2015 год. до 
04.09.2015 год. да организира и провежда обществени поръ"КИ и да сключва договори и 
рамкови споразумения по реда на Закона за обществените п ръчки, както и да подписва 
необходимите неотложни документи по вече открити про едури /решения, обявления, 

заповеди, разяснения, становища, придружителни пи а и други необходими 

документи/. 

Копие от заповедта да се връчи на Петър Косев и а съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. 



ПРОЕКТ! 

ОБ ИНА КАЗАНЛ , К 

ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ 

Днес, .................... ./ ................. г., в гр. Ка_qанлък, на основание ................................... . 
и Решение № ................ 2015 г. на ОбС- Казанлък между: 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, представля ана от кмета ГАЛИНА 
ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА, и „ „ „ „ „ „ „ „. „. „ „ „. „ „ „ „. „ „. - л.счетоводител, , от една 
страна, наричана за краткост „КОНЦЕДЕНТ", и 

2. „ „.„„„„ .......... „.„ „ „ .. „.„„„„„. „„„„ „„. „„ ... „, п едставлявано от 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... „впие о в търговския регистър 

с ЕИК „„„„„„„„„„„„„„„„, със седалище и а рее на управление: 

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

настоящият договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. КОНЦЕДЕНТЪ Т предоставя на КОНЦЕСИОНЕР при условията на този 

договор правото на експлоатация на обекта на концесията - N икроязовир разположен в 

имот № .............................. , находящ се в землището на .................................. , 
община Казанлък, в местността "„„„ „„„ „„ „ „„„.„ "; като концесионеры:·· с'е 

задължава на свой риск да го управлява и поддържа. · · · 1 ·· · · 

2. Обектът на концесията представлява микроязовир 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/ЛОС № „„„„„„„„ . ./„„„„„„„„„„„„„„.„„„г./. 
3. Гореописаният имот се предоставя на КОНЦЕСИО 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 кт 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 

7. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОН РА обекта, предмет на 

настоящия договор среl'Цу : годишно концесионно възн раждение в размер на 

..................... „ лв. / ...... : ~ .................................. ./ без Д С . 
''/: .. · 

КОНЦЕДЕНТ .„„.„„„.„„„„. КОН ЕСИОНЕР „ „. „. „ „. „ „ 
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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 на задълженията о концесионният договор, 

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

сключване на настоящия договор по банковата сметка на Об ина 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 рЪста 
на цените е повече от 15 % ) '6 индекса на Цените 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 разде:Л 1П. 
12.2.Да придобие, cii:eд изтичане срока на договора или еговото преждевременно 

прекратяване, правото на 'с'6бСТвен6ст върх:у постройките и д угите трайно пр:Икреriеiш 
към земята дълготрайни матерИалнИ активи, инженерната инф СJаструктура, техническiiта 
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 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, ког то обстоятелствата, при 
които той е бил сключе~ се · iiроменят трайно и същест ено и това доведе, ,.rт.о 
несъответствие между правата и задължениЯ:та на двете страни. „ ' ' 

12. 7 Да развали договора, rio реда и при ·условията, предвидени в пар., · 3 '.на 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружен я за напояване. 

13. КОНЦЕДЕНТЪ Т' се 'заДължава: 
13.1.Да не възпрепятства дейността на КОНЦЕСИ НЕРА, когато тя се 

осъществява съгласно действащата нормативна уредба и кл узите на концесионния 

договор. 

13.2.Да съгласува·своевременно предоставените от конц сионера 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 к нцесионното право на 

експлоатация. · · ·, 
13.4. Да. издава на· концесионера необходимите разре ения 

дейността, включена в ёъ:църЖанИето 

нормативните актове за това. 

КОНЦЕДЕНТ .................... „ 

,( 

за извършване на 
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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. 

14. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право: 
14.1. Да използва обекта добросъвестно, еговото предназначени.е и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не до уска действия които могат 

да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му е <сплоатация, както и да не 

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

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

14.1.2. Да съгласува предварително с концедента извъ шването на строителство и 
подобрения на концесионната терИтория. 

14.1.3. Да изпълни проектите~ предвидени в инвест ционното предложение, по 
начина и в сроковете, договорени с концеДента. 

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

експлоатация на обекта предмет на концесията. · 
14.3. Да ползва , М:Икроя~~вира, като осъщест ява в него дейносfйте, 

регламентирани в концесионната документация, както и всr чки други дейности, които 

не противоречат на усло·виЯiа на концесионния догов и не са забранени от 
действащото законодателство. Да организира и извъ шва всички дейности в 

съответствие с изискванията на действащото законодателств • 
14.4. Да ползва сы;)ръженията на микроязовира и изгр девата инфраструктура. 
14.5. Да иска измене~ие да договора за концесия, огато обстоятелствата, при 

които той е бил сключен .се промщiят трайно и съ и това води до 
' :;•. ·.. •t 

несъответствие между правата и задълженията на двете стра и. 

15. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава: , .. 
. ·' · ....• '•. ,. . '' „ lf;· 

15.1.Да заплаща на КОНЦЕДЕНТА уговореното конц сионно възнаграждение, по 
1 ' 

начин и ред определени в настоящия договор. , . 
15.2. Да изпълнява предписанията на КОНЦЕДЕНТ и на оторизираните от него 

лица. 

15.3.Да изпълнява инвестиционното предложение, представено от него при 

участието му в търга, което е неразделна част от настоящия 

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

обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства. 

15.5. Да предоставя на общИ:ната информация, в това L исло и документи, свързани 

с изпълнението на договора .За концесия. · .. · 
15.6. При изтичане.срока на концесията или при п едсрочно прекратяване да 

предаде язовира и свърза~Ите с ·него технологични и инфр структурни съоръженюr. на 
собственика, при изтича.Не . срока на ·концесията, в те ническо и функциошiлно 
състояние, отговарящо на ·-срока· За съществуването им и гарантиращо нормал;ната и 

безопасна експлоатация на язовира:·· ·· 
15.7. Да не прехвърля правата и задълженията си о концесионния договор на 

трети лица, освен ако това не е уговорено с КОНЦЕДЕНТА 
15.8. Да изпълнява изцяло всички задължения на со ственика по експлоатацията //IJ 

в това число поддръжка, ремонт и реконструкция ползването на язовира,/// 

КОНЦЕДЕНТ ............... ,., ... . ко :.~ЦЕСИОНЕР ................ . 



·!.-: 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения, регл ментирани в Наредба № 

13129.01.2004 г. за уСловията и реда за осъществ ване на техническата 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията а~м тях и да съобразява 

дейността си с действащото законодателство. 

15.9. Да притежава необходимата техническа квалиф кация; за осъществяване 

на стопанисването, поддържането и техническа а експлоатация на 
. . ' 

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

притежаващо такава квалификация, удостовере а със съответния . , , . 
документ. 

15.10. Да набира целево средстЕа за ремонт на микр язовира, обслужващите го 
съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във инансово-икономическия 

концесионен анализ, за изразходването на които да предоста я отчет на КОНЦЕДЕНТА 

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

изпълнението през предхЬдната година на следните текущи е егодни мероприятия: 

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

• 
• 
• 
• 
• 

насипване на същите; 

Изготвяне Й Ш<:туализИраНе на авариен план; 
Почистване 'на сухия и мокрия откос на стенат ; 
Поддържане н~ сЪЩествувашата кота на прели ния ръб; 

„1 1 ~. ' 

Поддържан~ в ,цоqро техническо състояние осн вния изпускател; 

Почистване ~т Д~рвета и храсти на сухия и м крия откос и на каналите 
след крана на основния изпускател и преливни 

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:. з~конодателство и текущо до оварян между страните, 

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

Финансово-икономическия. анаЛиз. 

15.13. Да допуска• no всяко време представители на омпетентните контролни 
органи и представителите на .КОНЦЕДЕНТА, както и да пр доставя документаци'Яtа, 
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 становище 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. . .. , . , 
15.17. Да поддържа работни места на трудов догов р, най-малко в обема, 

предвиден в Социалния анализ на концесионната документация. 

15.18. Да застрахова за .своя сметка обекта на конце ията, в т.ч. за всички 

възможни щети и неблагоприятни последици от неговата е сплоатация, техническо 

поддържане и ремонт. 

15.19. Да заплаща всички дължими държавни такси и в чки данъци и такси по 

ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта. 

15.20. Изисквания, свързани с националната сигурност и тбраната на страната, с 

опазването на околната среда, на· човешкото здраве, на защит ите територии, зони A/J 
обекти и на обществения ред: !/'( 
КОНЦЕДЕНТ .. „ „ „ „ „ „ „ „ „.. КОНЦЕ ИОНЕР ................ . 



15.20.1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите 
права, концесионерът е длъжен да спазва всички изиск ания относно опазване на 

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

и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и пазването на обществщшя 

ред, съгласно наредбите щ1 Общински съвет - Казанлък и дей тващото законодателст~о. 
15.20.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за 

нововъзникнали обстоятерст.ва, създаващи опасност за националната сигурност, 
отбраната и обществения ред. 

15.20.3 КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 
15.20.3.1. Да изпълнява изцяло всички задължения на онцедента изискванията по 

осъществяването на техническата експлоатация на язовирнит стени и съоръженията към 

тях, уредени в Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условия а и реда за осъществяване 
на техническата експлоатация 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 , 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 съгшiсува аварийния план по предходна а подточка с концедента и 
със собствениците на каскадно разположените хидроте нически съоръжения По 
поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на ко цесионния договор; 

15.20.4. Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал.3 от Б 

15.20.5 Да изпълнява задължението по чл. 142 от ЗБ 
15.20.6 Незабавно 'да предприема мерки по изпълнени то на всички предписания 

по техническото състояние и експлоатацията на язовирната тена и съоръженията към 

нея, дадени от компетентните органи. 

15.20.7 КОНЦЕСИОНЕРЪТ ~. 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 изпълня а всички изисквания. ,на 

компетентните органи, · ~вtрЗани с "националната сигурност, отбраната на страната: И 
опазването на обществения.ред: . · . 

15.21. За водовземане, както и за извършване на д йности в акваторИята на 
язовира, водоема или изкуётвената 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 заливат при най-високо 

водно ниво на водохранилището. 

В принадлежащите земи на водохранилищата се 

• Складира.Не на пестидиДи, депониране и трети 
• Строителс;во на животнов~дни ферми; 

·' .. ,, 

,1··· .• ' 

• Строителство На стопански и жилищни постро ки; 
: : 

• Миенето и·QQСЛ.У?КВriнето на транспортни средс ва и техника; 

• Засаждането на трайни насаждения с плитка ко енова система; 

• Изхвърлянето на отпадъци. 

15.23. Съгласно чл.139 ал.2 от Закона за в дите ползвателите на 

хидротехническото съоръжение поддържат и речното корито f:Ш разстояние до 500 м от 
съоръжението, надолу по теч:е:нието на реката. 

15.24. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изгради и п 
съоръжения за постоянна "~ащита при неблагоприятни 
наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др. 

15.25. КОНЦЕС~ОНЕРЪ т· е 'длъжен: 
' . 

КОНЦЕДЕНТ .............. ~•······· ·. кон 
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1. да утвърждава и.~'+:УiшИЗира'nри .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 л квидирането им; 

в) възможните въздействия върху населението и околн та среда; 

г) мероприятията, силите и средствата за провеждане ::ra спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни. работи в обекта; 

15.26. При изпускане . на .води от микроязовира по време на преминаване на 
високи вълни, при възникirс:ща ·авария в обекта или при извъ шване на ремонтни рабЬт:И 
концесионерът е длъжен: 

а) незабавно да запоЧне· iiровеждането на спасител и и неотложни авари'ИН:о
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 осиг и авариен склад и да 

окомплектова същия с необходймия 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 специалистй'И сЪГ.тiасува:на от собственика. · i.'J" ·· 

15.29. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да не допуска н говите 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 беЗ()I!асната експлоатация на обекта: 

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

- ежедневно да се сЛ~ди състоянието·на короната на стеFата, 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 канаri винаГ:и: да е почистен от дървета и х асти; 

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

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

скъсване на стената; 

- при улов на риба, язовирът да не се изпуска под санита ния 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 м сто, в чието землище е 
хидротехническото съорвженш~.; 
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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 кор ната 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 допълнителнЕ водовземни съоръжения; 

16.2.3. пашата по сухия откос на язовирните стени; 
16.2.4. засаждането н;а. дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояпие 

по-малко от 1 О 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 На е ба за во носпасителната 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 1ето на три основни групи 
от фактори: · 

- фактори, свързани' с евентуални промени и/или прете ции към собствеността на 
обекта. ;,;.• 

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

- фактори, свърза.Ни 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 офертата си финансово

икономически модел, неразде.тiRа част от настоящия концесион н договор и който модел 

трябва да включва следнит.е окрупнени финансово-икономичес и характеристики: 
18.1. Очаквани годишни приходи от дейността „рибовъд тво" (лв.); 
18.2. Очаквани годишни разходи за дейността „рибовъд тво" (лв.), в т.ч. разхоДИ 

за персонал (лв.); 1 
• 

18.3. Очаквани годишнИ разходи за техническа експлоа ация, текуща поддрЪж.ка 
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~ осъществява ·nри условията на Закона за концесиите, 

действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид де пост по експлоатацията 
на този вид обекти, съобраз"н'о реmение № ..................... г. на Об ински съвет - 'КЮа:Н:Лък 
за предоставянето й и този договор. 

20. КОНЦЕДЕНТЪТ запазва правото на собственост, как о и всички други права, 
които изрично не са предоставени на концесионера върху обекта на концесия. 

21. КОНЦЕДЕНТЪТ не носи отговорност пред трети лиц и пред концесионера за .· 
щетите, произлезли в следствие на изпълнението на този догово . ~у 

КОНЦЕДЕНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . КОНЦЕ ИОНЕР ................ . 
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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 ко цедента, дава основание на 
последния едностранно да прекрати договора, без да дължи обезщетение на 

концесионера, включително за направените във връзка с нея одобрения. 

VII. Г АРАН ИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
1 . ' ~ '· ' 

23. Изпълнението на настоящия договор от стран на КОНЦЕСИОНЕРА,се 

гарантира от правото на КОНЦЕДЕНТА да прекрати едностранно договора с 

едномесечно предизвестие при . неизпълнение на задължения на 

КОНЦЕСИОНЕРА. 

24. Гаранция за изпълнение на задълженията по конц сионния договор - парична 

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

плащане в срок до 31 януари на текущата година. В случай на неспазване сроковете за 
заплащане на годишното концесионно възнаграждение, дълж мото от КОНЦЕСИОНЕРА 

плащане се прихваща от КОНЦЕДЕНТ А от паричната га анция, като в тези случаи 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи внасяне на нова парична гаранци в едномесечен срок. 

При забавяне на :пЛащането на Договореното кон есионно възнаграждение, 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в р мер на 2 % от годишното 
концесионно възнаграждение За всеки календарен просрочен ен, но не повече от' 50% от 
годишното концесионно възнаграждение. 

25. В случай, че реално претърпените вреди на КОН ЕДЕНТ А са по- големи от 
неустойката по предходния член, то последният има раво да търси обезщетение 

по общите правила, определени· :в действащото в страната зак нодателство. 

26. При прекратяване· на договора поради изтичане н неговия срок , по реда на 
Закона за сдружения за напояване или по вина на КОНЦЕС ОНЕР А, той няма право на 

обезщетение за направените подобрения. 
. ~ ·. . 

IX. ЗАБРАНА ЗА р АЗПОРЕЖ Анк и ОБРЕМЕНЯВА НА кон ЕСИЯТ А"и . 
···СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРАВА 

27. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да се разпорежда по какъвто и да е начин с 
концесията и свързаните с нея права, да ги прехвърля, а обременява изцяло или 

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

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

28. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да променя о какъвто и да е начин 

предназначението на обекта на коiщесията. 
29. Прехвърлянето на' правата· По този договор е снование за едностранно 

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

каквото и да обезщетение на концесионера и което и да е трет 

Х. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ З ЪЛЖЕНИЯ 

30.1 Контролът по изпълнение на този договор се осъ ествява пряко от Кмета на 

Община Казанлък или от определено от него лице. ~f 

КОНЦЕДЕНТ .......... : ..... ;~:... ., КО ЦЕСИОНЕР ................ . 



30.2. В едномесечен срок от подписването на договор 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 увед~ми писмено другат 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

31. Концесионния договор се прекратява с изтичане ср кана 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 н смъртта, съответно на 

прекратяването; 

32.3. При влязло в сила решение на ане в несъстоятелност на 

концесионера - от датата на в.iтИзане 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 годи а. 

32.5. При промяна на сЪответнат:i нормативна уредба не страната. 
33. Настоящият договор се прекратява по взаимно съг 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 З ЛЖЕНИЯТ А ПО 

ДОГОВОРА 

35. За неизпълнение· на този договор ще се счита п лното неизпълнение или 
непълно или неточно изпъл,нение, както на преки разпоредби а този договор, така и на 

нормативни актове, коит<У 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 а КОН ЕСИОНЕРА от 

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

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

с едностранно писмено предизвестие, 

38. За всяко дpyrci нарушение·. на договора КОНЦ СИОНЕРЪ Т дължи на 
КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на. 1000 лв., за първо н рушение, а когато то е 
повторно или съществено 2000 лв~· ·.· ч.·· · 

. : ' ~ ;,::· ... 

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

39. Измененията и ·допълненията на настоящия догов р ще се извършват по 
взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма въ вид на анекс, който е 

неразделна част от договора. 

40. За неуредените в този · договор въпроси се пр лагат разпоредбите на 

гражданското законодателство, 

КОНЦЕДЕНТ ........... : .. .':.::: .. КОНЦЕ ИОНЕР ..... .' ....... .':;. 



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

Настоящият договор се изготви и подписа в четири е нообразни 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 подписв 

Приложения: 

1.Оферта на КОНЦЕСИОНЕР А с приложев към нея финансово 
икономически анализ, неразделна част от настоящия к цесионен договор 

2.Решение №............. на ОбС Казанлък за о криване на процедура за 
концесия 

3.Решение Nо ........ „ .... „г. на ОбС Казанлък за опр деляне на концесионер 
4. Заповед №.„„„„„„„.г. на кмета на Община Каз нлък 
5.Скица No .. „ ..... „ ........ г. на язовир кад. № .. „.„. с ... „„ .... „.„. 
6. АОС No .. ~ .. · ... ~' ... :-.:· ...... r·. - r: 

КОНЦЕДЕНТ 
КОНЦЕС ОНЕР 

КМЕТ НА ОБЩИНА 
КАЗАНЛЪК: ................... ~:~ .. ~ ........ · · · 

! .......... : .... ~~ ........... / ············· ······························· 
/ ............ / 

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

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

КОНЦЕДЕНТ „„„ .. „„„„„„„ 
КОНЦЕ ИОНЕР ... „ .. „ .. „. „. 



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛ 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 Стар 1 Загора 
2.2. Орган, който представлява концедента: 

наименование на органа: 

кмета на община Казанлък, област Стара Заг ра 
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: 

водностопански 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 32558,00 кв.м. с номер N 000005 в землището на 
гр. Крън с ЕКАТТЕ 40292 представляващ обект: "Микроя овир Крън 2" с начин на 
трайно ползване "Водоем". При граници север: дере и руга селска територия -
общински; изток: пасище- мера общински; юг: напоите ен канал; дере- общ. и 
нива наел. на Христо Иванов; запад: им. № 06201 О, им. о 062009, им. № 062008, 
за който е съставен АОС № 422/16.07.2001 г. 

6. Описание и обем на услугите и/или стопанск 1те дейности, които 
концесионерът може да извършва чрез обекта на кон есията: 

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 и условия за нейното 
предоставяне или плащане: 

стойност: 
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валута: 

BGN 

условия за предоставяне или плащане: 

Гаранцията за участие може да бъде внесена п д формата на депозит или 
банкова гаранция. Формата на гаранцията се изби~ а от участниците. 

9. Срок на валидност на офертите: 
180 календарни дни след датата на подаване на оферт 1та 

1 О. Място и срок за получаване на докумен ацията за участие в 
процедурата: 

място: 

гр.Казанлък, бул.Розова долина №6, Център з 
гражданите, гише №2 срещу представена 
документация 

календарни дни след обнародване на обя 
вестник: 

33 дни 
час: 

17:30 часа 

информация и услуги на 
квитанция за закупена 

лението в Държавен 

11. Цена и начин на плащане на документ цията 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 оферти е: 

български; 

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

Гр.Казанлък, бул.Розова долина №6,ЦИУ-гише №2 
календарни дни след обнародване на обяв ението 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 обяв lението в Държавен 
вестник: 

38 дни 
час: 

10:00 часа 

15. Документи за удостоверяване на обстоятелства а по чл. 16, Ал. 2 и З 
от Закона за концесиите: 

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

16. Приложими обстоятелства и документи за удост1 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 г редставителна власт по 

регистрацията му. 

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

тях: 

17 .1. Пригодност 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 - 000,00 лв. за доказване 
наличието на това условие участника следва а посочи ЕИК съгласно 

чл. 23, ал. 4 от ЗТР, а в случай че участника не е регистриран по реда 
на ЗТР - оригинал или заверено копие от актуал 'iO състояние, и/или. 
2. Балансова и/или пазарна стойност на актив те на участника - не по -
малко от 2000,00 лв., която се удостоверявс:t с годишния финансов 

отчет или със съответната пазарна оценка, и~готвена от лицензирани 
оценители, и/или J. 
3. Годишни финансови отчети на участника з последните три години 
или от датата на регистрация. 

17.3. Технически възможности и/или професион лна квалификация: 
изисквания и изискуеми документи: 

Не се изискват. · 
18. Критерии за оценка на икономически най-изгодна1а оферта: 

1. Стойност на месечното концесионно възнаграждение - с относителна тежест 
80%; 
2. Стойност на инвестиционното предложение - с относите на тежест 20%; 

19. Възможност за представяне на варианти в оферт те: 
не 

20. Процедура за обжалване: 
20.1. Орган, който отговаря за процедурите за об кал ване: 

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 нформация относно 
подаването на жалби: 

официално наименование: 
Комисия за защита 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 прогрс 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. 3 ОТ ПП3К 

.. ,с,:··:-- ,_:,институция ' :Становище за поземлен имот с обща площ от 32558,00 кв.м. с номер. № 000005 в забележка 
.. „ ;з.емлището. на гр. Крън с ЕКАТТЕ 40292 с обект: „Микроязовир Крън 2" '· 

" ; ·МИНИСТЕРСТВО НА €ъгл:асува без забележки и предложения проекта на решение на Общински съвет -
. ' ~- . ОТБРАНАТА Казанлъi<; относно обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от ЗК за откриване на процедура за 

'·• 
предоставяне на концесия за услуга. 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Съгласува при спазване на следните изисквания: Изискванията по т. 1 и 

1. Територията на регистрираните· археологически недвижими културни цености и т. 2 не са отразени, 

тяхната охранителна зона да бъдат изключени от бъдещи изкопни строително - защото не попадат в 

ремонтни дейности. обхвата на предмета 

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

наследство. 

МИНИСТЕРСТВО НА 1.Да се извърши преномерация от т.4 „Основни права и задължения на концесионера" Всички изисквания са 

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ нататък, тъй като номерата на подточките на т. 4 започват с цифра 5. отразени в проекта за 

11. В третия булет на т. 5.19.3 думите „и насипване със земни маси" да отпаднат решение. 

111. Нова редакция на т. 5.19.3: 
4.19.3 Концесионерът е длъжен: 
4.19.3.1. 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 

~.-- •. ~-,.;J1. "осъществяване на техническата :експv~оатация на язовирините стени и съоръженията 

~ 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ВОДИТЕ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

~ 

към тях и други действащи в тази област нормативи ни актове; 

4.19.3.2. 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). 

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. 

4.19.3.4 Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал.З от ЗЗБ 
4.19.3.5 Да-изпълнява задължението по чл. 142 от ЗБ 
4.19.3.6 Незабавно да предприема мерки по .изпълнението на всички предписания по 
тех~,~ическото състояние и експлоатацият.а на язовирната стена и съоръженията към 

нея, дадени от компетентните органи. 

Не съществу1;3а 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 ЗК за откриване на процедура за 
предоставяне на концесия за услуга. 

Това изискване е 

,б,"Б" 01 31< 1 ~е1ю в n-роента на 

договор. 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

1. У еловия за участие в процедурата 
2.Изисквания към подготовката и подаването на оф ртата за участие 
3. Изисквания към подготовката и подаването на з · вление за участие 
4.Разглеждане и класиране на подадените оферти 

5.Подписване на концесионния договор 

С настоящите указания ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Ви ведомява, че в съответствие 

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

изпълнение на Решения ................... „............................. на Общински съвет 
Казанлък, е обявена ОТКРИТ А ПРОЦЕДУРА за предост вяне на концесии на обект -
общинска собственост - микроязовир, чието описание е да ено в Прwю:жеиие № 1. 

Концесията включва рибовъдство, напояване, спор ен риболов, туристическа и 

други развлекателни дейности. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРО 

За участие в процедурата всеки кандидат закупув от Община Казанлък пакет 

документи, състоящ се от: 

документация за участие; 

проект на концесионен договор; 

решения ........ ~ .. : ..... · ... : .... : ..... на ОбС - Казан ък; 
обявления за провеждане на riроцедурата за кон есия; · 
декларации !прwюже11и! и други материали /ако f 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 в. /с вкл. ДДС/. 

Пакетът документи се закупува от упълномощен редставител на кандидат за 
концесионер. 

В откритата процедура за предоставяне на конц сия, предложение може да 

подаде и да участва в нея, всяко заинтересовано лице. За а регистрира своето участие 

в концесионната процедура зщштересованото 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 условilе уЧастника следва да цосочи EVIK 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 състояiше; и/юiИ. · 
2. Балансова и/или Пазарна стойност на активите на частника - не по - мшп<? ~т 'АО 

2000,00 лв., която се удостоверява с годишния финансо отчет или със съответнатаи 

пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители, и/ил 
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3. Годишни фиНЩffОВИ отчети на участника за по ледните три години или от 
датата на регистрация. , . . . . . , ... 

Когато участник в процедурата е обединение от изически и/или юридически 
лица, съответствието с критериите "икономическо и фин сово състояние" се доказва 
чрез възможностите на един иЛи повече от участниците в обединението. 

Критериите за подбор на участниците и миним ните 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 бор, 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 критерият За 

оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. 
Икономически най-изrо.Дната оферта се определя въз основа на комплеkс~~а 

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

ИЗИСКВАНИЯКЪМ ПОДГОТОВКАТА И 

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ 

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

наименованието на уч~ст~»кц, адреG з;~ кореспонденция, т 

или електронен адрес. ,, .. , .. 

В плика/кутията с~ поставят три самостоятелни не 
от които е посочено наименованието на участника, с надпи 

1. ПЛИК № 1" Заявление за участие"; 
2. ПЛИК № 2" Предложение"; 
3. ПЛИК № 3" Обвързващо предложение". 
Когато съдържанието на заявлението или на предл 

ОДАВАНЕТО НА 

ли кутия с надпис "Оферта". 

оято се подава офертата, 

ефон и по ВЪЗМО)!ЦЩСТ (~акс 

озрачни плика, върху всеки 

, съответно: 

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.h:ика/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 · посdчва'г 
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, посочеF 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 ски език. 

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

Официален е riрево)::~;Ът, извършен от преводач, к ~то има сключен договор с 
Министерството на вънiпн:Ите работи за извършване на оф циални преводи. 

Офертата на участниците се състои от три части: 

1. заявление за участие; ZJ 
2. предложение; (J / 
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. 

У частниците подават оферта, окомплектована п гореописания начин на 

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

мястото за получаване има едно или повече заинтересу ани 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 и се завеждат във входящ 

регистър по реда на получаването им~ На приносителя се издава удостоверение за 
завеждането в регистъра по образец, посочен в документа ията за участие !прuло.11сение 
№51. ' •' 

Длъжностните лица о·ткажат приемане на оферта, която се подава в следните 

случаи: 

• подадеflа ·е· в незапечатан плик/кутия и и в плик/кутия с нарушена 

• 

концесиите - незабавно. ' · 
Ако в указаните срокове не бъдат подадени о 

комисията по концесиит~ К~е~т ~а Община Казанлък 
срока за получаването им. 

на комисията по 

ерти, по предложение на 
' 1 

оже със заповед да удължи 

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

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

Заявлението за участие трябва. да има формата и ъдържанието, предвидени в 

настоящата документац:И·:i /ПpUЛo_:~,1<;.eiiue № 41 и да отгов ря 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; 



.L. Копие от документ за регистрация на участника /р шение на съответния съд/ и 
удостоверение за актуално състояние 

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

лице, което не е търговец 

J. Документ за упълномощаване - когато учас никът се представлява от 

пълномощник 

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

5. Декларация относно пригодността за изпълнение на професионална дейност, 
за икономическо и финансово състояние и за техническЕ възможности /прwюж·ение 

№161 
6. Документ за гаранция за участие - оригинал на б :~:кова гаранция или заверено 

копие на документа за внесен депозит; 

8. Заверено копие на документ, удостоверяващ заплащането на цената на 

документацията; 

1 О.Други разработки или документи в изпълнение на 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 В, при спазване на сл'еднИ·Ге 
правила: 

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

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

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

приложени към: плика/кутията с офертата. Допъ нителните пликове/кутии се 

надписват "Заявление за участие", като се пое чва, че това е продължение 

със съответния пореден номер, и се посочват пр цедурата, за която се подава 

офертата, и наиJМенованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон 
и по възможност факс.;и.т.iИ.електронен адрес; ' 
ако участникЪ~ е обединение, което не е юрид ;.rческо лице, заявленИето се 
подписва от лицата, които представляват участ. иците в обединението. Ако 

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

ако към заявлението се представят документи, зходящи 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 № 2/, в който се Поставя предложението. 

Предложението трябва да има формата и съ ържанието, предвидени в 

настоящата документация !Пpwю;J1Ceuue № 61 и да отгов ря на предвиденото в чл.'42 
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. ' · 
Когато участникът в Процедурата е обединение, кое' о не е юридическо. лице, 
декларация за срок на ВМИДНОСТ на офертата /npUЛOJ/Ceuue 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 в една или повече кутии, 

приложени към плика/кутията с офертата. Допълнителнит пликове/кутии се надписват 

"Предложение", като се посочва, че това е продължение с с съответния пореден номер, 

и се посочват процедурата, за която се подава офер ата, и наименованието на 

участника. !J~ 



Към предложението се прилагат: 

декларация по образец за оглед на обекта/ прuло 1сение № 171 
декларация за опазване на тайната на сведения а, станали им известни при 

подготовката на офертата и оглед на обекта /пр o;J1Ceтtue № 131 
декларация за произход на средствата по чл. 4, с • 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 qт 
Закона за мерките срещу изпирането на пари /пр ож:ение № 111 
декларация за срок на валидност на офертата /пр о:жение No 81 

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

електронен вид на подходящ носител. 

В ПЛИК № 3 се поставя обвързващото предл жение /прuло;жение № 7 /, 
което представлява резюме на разработките по при ожимите критерии, които 

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

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

документацията за участ~е /прuложен.ие № 71 и се зав рява на всяка страница от 
лицето, което представлява участника. 

В плика с обвързващото предложение се пое авя и подходящ носител, 

съдържащ обвързващото предложение И приложенията къ него, когато има такива, в 
електронен вид. 

При различия между офертата и обвързващото предложение оценката на 

офертата се извършва по данните, посочени в обвързващот предложение. 

За верността на данните в документите, предст вени в Община Казанлък, 
кандидатът носи отговорност съгласно разпоредбите на чл. 13 от Наказателния кодекс. 

РАЗГЛЕЖДАНЕ.И КЛАСИРАНЕ НА ПО АДЕНИТЕ ОФЕРТИ 

СРОКЪТ ЗА ПО АВАНЕ НА 
ПРИЛОЖЕНИЯ · СЪС':,. ЗАЯВЛЕНИЕТО 

„ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК". 

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

На мястото, в деня и часа, посочени в обявлението, юмисията провежда открито 
заседание за отваряне на офертите. 

Участниците в про'цедурата или техни редставители /нотариално 
упълномощени/ могат да присъстват на заседанието при с азване на режима на достъп 

до сградата на съответното веДомс~;-во. 
В началото на засед,анието председателят или аместник-председателят . на 

комисията обявява броя на.Получените оферти И лицата, к ито са ги подали, след което 
се извършва отваряне на офертите по реда на завеждането li м във входящия регистър. 

Отварянето на вс'яка от офертите се извършва по сл ния ред: 

1. последователно отваряне на плика/кутията с надпис "О 1 ерта" и на съдържащия се в 

него плик "Заявление за участие", а когато офертата е п дадена в няколко кутии се 

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

2. подписване от един от членовете на комисията и от и явилите желание участници 
или техни представители · щ1. плика с надпис "Обвър ващо предложение" и на 

плика/пликовете или кутията/кутиите с надпис "Предложе ие"; 

3. прочитане на описа, приЛожен към заявлението за участие, и сравняване на /J 
посоченото в него с прилЬженията към заявлението. gd'f 
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След приемането J:i. отварянето 1щ офертите по ре на тяхното завеждане във 

входящия регистър, отваряне на заявленията за участие и одписване на обвързващото 
предложение и предло.жещн~:rр, 1щмисията продължава раб тата си в закрити заседания 

в следната последователност: . 
1. извършване на действия по допускане до участие 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 по бор; 
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 цесионер 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: ' i' ,, 

1. да поиска отстраняване. на допуснати в заявленията ехнически нередовности и 

непълноти, включително представяне на документи по чл. 1, ал. 2 - 4 от ППЗК; ' · ' 
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 п1.шучаване на искан!.; 
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 nО'~tорните 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 заизпълнеiпi:ето му. · . · 
Отстранените технИ:Че.ски ' нередовности и епълноти, предоставените 

разяснения и допълнителни доказателства стават нераздел а част от заявленията. 

Комисията извършва ·подбор на заинтересувани е 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 ЧЛ. 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 предложеiiията 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 заве:ЖДането на съответната оферта въ входящия регистър: 
а) отваряне на обвързващото предложение; 

б) подписване от един от· Членовете .iia комисията И от и явилите желание участници / 
или техни представители нс~: всяка страница от обвързващо о предложение; ·. · ~ G 
в) прочитане на обвързващото предложение от член на ком сията; · 
г) отваряне на предложението; 
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д) прочитане на описа, пр:Иложен :(<ъм предложението, и с авняване на съдържанието 'с 

посоченото в описа. . ' . • • . . . . . / .. • . . 
Предложенията и обвързващите предложения а участниците, които са 

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

1 1. Когато в указаJ:tИЯ от ком~сията срок участникът: 
- не е отстранил техничеf ките нередовности и непълноти в обвързващото 

предложение и/или в предложението, или 
- не е дал поисканите от к6мисията разяснения ил дадените разяснения не са 

1 
достатъчни за оценяване на оферта:rга, или 

i - не е представил писмено µоискани от комисията опълнителни доказателства 

за обстоятелства, посочени. в обвъфващото предложение и и в предложението. . 
2. За която при ИзвърШенfl проверка по реда н чл.48 ал.2 т.2 от· ППЗR;·е 

1 

установено представяне от уч~стн111ка на: 

- невярна информация, или 1 

1 - 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 Зако а за концесиите, посочени в 

обявлението, и на другите условия \на документацията за астие. 
Достатъчно е само едно от1 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. · ! 

Офертите се оЦенЯ:ват спо~ед методика и по ред, определени в /прилоJ~се~1.ие 
№1 О! Въз основа на получе.НИ:те о~енки, офертите се класи ат от комисията. · " 

Оценките на доriуснdт:Ите !'оферти, както и пое едващото класиране не се 
съобщават до момента 'на приемаЙ:е на решението за опр деляне на концесионер или 
при приемане на решение' За Прекрdтяване на процедурата. 

' ' ' 1 

След изготвянето на о:Цен:Ките и класирането на участниците, комисията по 
1 

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' подг6твя проект на доклад на Кмета на общината до 
Общинския съвет в качеството му Ja. концедент. 

1 

Комисията може да прецфни, че нито една от офертите не отговаря на 

изискванията на решен'Ието за · ~ткр:И:ване на процеду ата или на обявените ; : ·в 
документацията условия за участще. В този случай се п дготiзя доклад от Кмета на 

' ', •. 1 ' 

общината до Общински,я съвет в :качеството 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:Пределяl с решение на концед та по чл. 58, ал. 2, т. 1 от 

Закона за концесиите. 1 

ПОДПИСВАНЕ 4 КОНЦЕСИОНН 
' 1 

Концесионният д?го~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. .к'?нцесионер неоснователно н се яви за подписване на 

договора в едноседмичен 'срок с:лед писмена покана от о щината неговият деriозит се 
задържа и заповедта за :Йзб~р .на концесионера се отменя. бщината поканва следващИ:я 
класиран участник за Подписване на договор при услов е, че предложените от iнего 
условия я удовлетворяват. 

Кандидатите се счИтаt за ·обвързани с настоящи е предварителни условия и Q h 
указания и всяко позо~аване на други уговорки по от ошение на процедурата за), 7 

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 а предоставяне на концесия 

на обекти, публична общинска собственост - ми роязовир. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Решение № ........ ./ ... ~·······~· 2015т. на Общински съвет - Казанлък за откриване на 
процедура за предоста:ВЯН:е на концесия За услуга - Пpwt жение № 1; 
2. Обявление за провеждане на процедурата - Прило:ж ние №2; 

3. Проект на концесионен договор -Приложение №З; 
4. Заявление за участие - ПрUЛоJ1сение №4;~ 
5. Удостоверение за регистрация -Прило:жение №5; 

6. Оферта предложение - Прило:жение №6; 
7. Бланка на обвързващо предложение - Прило:жение № 7; 
8. Бланка на декларация за срок на валидност на оферт а - Пpwzo.Jtceнue №8; 
9. Образец на уведомление за отстраняване - Прило:жен е №9; 
1 О. Методика за оценка на предложенията за участие в к нкурса - Прwю.жение 

№10; 

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

концесията - Прило:жеimе № 11,' 
12. Опис на предложението -Прило:жение №12; 
13. Образец на декларация'; съгласно чл. 52 от Закона за концесиите - Прило.жеиие 

№13; 

14. Образец на деклараЦия За липсата на обстоятелство о по чл. 16, ал. 4, т. 4 от 
Закона за концесиите - Прило:жение №14; 

15. Образец на декларация за липсата на обстоятелство о по чл. 16, ал. 4, т. 5 от 

Закона за концесиите - Прило:жение №15; 
16. Образец на декларация за пригодност за изпълнение Е а професионална дейност -

Прило:жение №16; 

17. Образец на декларация за извършен оглед на обекта - рилоJ1сетше .№ 17 

18. Образец на декларация за' липсата на обстоятелствата по чл.16, ал.2, ал.3 и ал.4, 
т.1, 2, 3 и 6 от Закона за концесиите - Прило:жен е № 18 

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

20. Образец на декларация по реда на чл.18, ал. 3 о Закона за концесиите -
Прило:жение № 20 

i. 



Приложение № 4 

До 

Комисият по концесиите 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Долуподписаният/ата .................................................................................................... , 
/име, презиме, фамилия!, ЕГН ................................................ , .к. № ................. „„ .. „ ... „ изд. 
на .......... „ •••.•.... г. от ................ „„ ...... „„ ... „ ...•....• , в качеств то си на представител на 

!изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието, с което 

се участва в процедурата/ 

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

управление: ............................................................................................................... , телефон 
............................................... , . електронна/и по1ца/ .................................. . 

Уважаеми господин председател, 

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

/посочва се информация за правт-ю организационнат форма на участника/ 

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

·/описва се дейт-юстта на фирма / 
При нас работят специалисти, с високи профес анални качества и умения 

/посочва се информация отиост-ю професиоиа.лиото с стояние на учасптика/ 

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 но и на приложенията към 

него с посочване на броя страници; 

2. Копие от документ за регистрация на участника /р шение на съответния съд/ и 
удостоверение за актуално състояние /хогато 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 · cJlU 

5.1. декларация.за липса на обстоятелства по чл. 16, ал. 2 и ал. 4 т.1,2,3 иИJ 
6 от Закона за концесииите/ Приложение № 18/ 



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

5.3. декларация за липса на обстоятелствата о чл.16 ал.4 т.4 и 5 от Закона 
за концесиите /прwюжение № 14и 15! 

6. Декларация относно пригодността за изпълнени на професионална дейност, 

за икономическо и финансово състояние и за техническ възможности /прило:ж:е11ие 

№18! 

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

копие на документа за внесен депозит; 

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

документацията, когато такава е определена с обявлението 

1 О. Други разработки или документи в изпълнение на условията, предвиде1rи в 
~ ·. i . ' 

документацията. 

11. Подходящ н~сител, съ):(ържащ предложението приложенията към него в 
електронен вид. 

*Забеле:ж:ка: Ако фирмата, с която се участва, е обединение от физически и 

юридически Лица, удостоверение за актушпю състояни се представя за всяко от 
юридическите лица wiи ЕТ, но само ако са регис upauu по ТЗ, Закона за 
кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанск цел и др. 

Ако юридическото · ... лице е новорегистрирано, у остоверение за актуашю 
състояние ue се предстqвя . 

. : ;. 

··· · ПредставЛяващ участника: ........................................ . 
/им.е фамwtия и печат/ 



Пршюжение № 5 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за регистрация на участниците 

Община Казанлък с настоящето удостоверява, че е риела и регистрирала във 
входящия регистър заявление с No ............................... от „„„.„ .„.„„„.„.„ г. подадено от 

········································································································· ············································· 
/изписва се пълното наи.,111.енование на юридическото лице или образуванието, с което 

се участва в процедурата/ 
вписано в търговския регистър с ЕИК .„„.„„„„„„„ .„„„„„„, със седалище и адрес на 
управление: .................. „„ .......... „ ................ „ .................... „ ................. представлявано от 

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

/име, презиме, фамилия/ 
ЕГН „„„„„„„„„„„.„„„.„„„., л:к. No „„„„.'';'~„.„.„„„„„„„ изд.на „.„.„„„ .. „„„„.„„„ .. „г. 

Удостоверението се издава, за да послужи при у астието в концесионната 

процедура. 

Служител: ............................ . 
/име, фамилия/ 



Пр~ию.11сение No 6 

До 

Комисията з провеждане на 

процедура п предоставяне концесии 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Долуподписаният/ата .................................................................................................. , 
!име, презиме, фам,илия/, ЕГН ................................................ , л. . № ........................ , изд. на 
....................... г. от ........ ; ......................... „ .. „ .......... , в качество о си на представител на 

/изписва се пълното наименование на юридическото лице wt образуванието, с к·оето 
се участва в процедурата! 

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

Уважаеми господин председател, 

Представям на Вашето внимание предложение за частие в процедурата за 

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

1. Разработки и предложения iio приложимите кр терии, които формират 

комплексната оценка на ~фертата: 

1.1. Декларация за поемане на правата и задъл енията по техническата 

експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията къ тях. 

1.2. Предложение за стойност на месечното конц сионно възнаграждение. 
1.3. Инвестиционно предложение за изграждане на сгради, спомагателни 

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

зелени площи, трайни насаждения), подобряващи: услов ята за експлоатация и 

поддържане на язовира; условията и възможностите за орга изиране на туристически, 

почивни и спортни дейности и мероприятия. Инвестиционн то предложение включва 

разпределение на общата л:нвестиция по отделни инвести ионни проекти (обекти, 

съоръжения и др.), както и по години. Срокът за изпълн ние на инвестиционното 
предложение е 5 години, 6ЧИ:тано от началото на концесията. 

2. Финансово - икономически модел за дейностите рибовъдство, напояване, 

спортен риболов, турист:ИЧ:ес:Ка и Други развлекателни дейнос и · ·' 
3. Доказателства за - Изnълнение на приложимите кр терии, които формират 

комплексната оценка на: офертата. ·. 
4. Декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари /прwюжение № 11 ! 
5. Декларация за срок на валидност на офертата !прило;; ение №81 
6. Други разработки. · k 
7. Електронен носител~ .на ко.йто са записани предложе и ето и приложенията към fl 

него. · · · f/'-
8. Опис на съдържанието на предложението, включите но на приложенията към 

него с посочване на броя: на страници. 

Към предложението прилагам: 



• декларация по образец за оглед на обекта/ прило:жени № 171 

• 

• 
• 

декларация за опазване на тайната на сведенията, танали ми известни при 

подготовката на офертата и оглед на обекта /прило:жен е № 131 
други декларации /приложения*/ 

финансово-икон9мически модел · · 

* Когато участникьт в процедурата е обединение което не е юридическо 
лице, декларацията се представя от всеки от участници е в обединението. 

···.1 .. i··-

Представляващ участника: 

/име,ф .uлия и печат/ 



рило.жение № 7 

ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕ ИЕ 

Долуподписаният /ата .............................................................................................. , 
/име, презиме, фамилия!, ЕГН ................................................ , л. . № ......................... , изд. 
на ......................... г. от .................................. , в качеството си на представител на 

······················································································································································· 
············································· 
/изписва се пътюто наименование на юридическото лице ил образуват1ието. с което 
се участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър с ЕИК .................................. , ъс седалище и адрес на 

управление: ................ :· ....... : ... ' .... : .............. ~ .............................................................................. _, 

С настоящето предложение предоставям на вни анието Ви резюме на 
приложената оферта, като накратко посочвам параметрит по всеки критерий· за 
оценка: 

I. Предложение за стойност на месечното концесионно ъзнаграждение - .... лв. 

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

. ,, ' :•\.:. 

*Забеле:.жка: съгласно чл . 43 от ППЗК обвързващото пре ло:.жение представлява 
резюАtе на предло:.женията по отделните прило:.J1Сuми крите ии. Всяка страница от 
това предло:ж:ение следва да се завери от лицето, което е под исало офертата. 



Прило.?l('е11ие N'Y 8 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният /ата ............................................................................................... , 
/uJvte, презиме, фамwzия/, ЕГН ................... „ ........................... , .к. No ......... „ ........... „ ... „ ... , 

изд. на ............................. г. от .......................................... , в каче твото си на представител 
на ................................................................................................................................................. . 

/изписва се пълното наименование на юридическото лице w1 t образуванието, 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 процедур с предмет: 

предоставяне на общинска концесия на микроязовир, ........................................... . 
.................................................................................................................. 

/пооочва се точното наименование на пр цедурата/ 

е валидна за срок от· 180 дни , считано от датата на под ване на офертата. 

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

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



Прило;Nсение № 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. от ЗК, Ви уведомяваме, 
че не отговаряте на критериите посочени в обявлението за участие в концесионната 

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

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

Председател на ко исията 

по концесиите: 

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



Прzшо;J!Сен11е No /() 

Методика за оценк~ на предложенията за участие в к нкурса, допуснати до 

участие 

Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, оценяващи най
съществените условия и изисквания към концесията, с относ телна тежест посочена по

нататък: 

1. Показател, оценяващ предложената стойност н 

възнаграждение(Пк)-с относителна тежест 80 %. 

Кi 

Пк = ----- . 80 
Kmax 

месечното концесионно 

където Кi [лв.] - предложена от от i-я участник стойност на конце ионното възнаграждение; 
Kmax [лв.] - най-вИсоката предложена стойност на концес онното възнаграждение. 
Стойността на Пк \\1оже да бъде от О + 80. 

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно пред ожение (Пи) - с относителна 

тежест 20 %. Отчита се на основата на изготвеното от участника инвестиционно предложение. 
Срокьт за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 го щ1и, считано от началото на 
концесията. Инвестиционното предложение е неразделна част от общото предложение на 
участика и включва разпределение на предложената инвес ция по отделни обекти и 

съоръжения, както и по години. 

Ci 
Пи=---------. 20 

Cmax 

където Ci - стойност на инвестиционното предложение на i - я уч стник; 
Cmax - най-високата Г\Редло:Жена стойност на инвестиционно о предложение. 

Пи може да бъде от О+ 20. 
Участник, който не направи· инвестиционно предложение 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 от 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, като4 
най - високата предложена цена получава съответно първо ясто, като му се присъждат 

максималния брой точки. О~енкИте' на останалите кандидати за критериите се определят, като ~ 
съответните предложения се разделят на най - доброто пре ложение и се умножават по 

максималните точки за съответния к'ритерий. 

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



Прwюжепие № 11 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3 от Закона за мерките сре у изпирането на пари 

Долуподписаният /ата ............................................................................................ „ 
/име, презиме, фамWlия/, ЕГН„„ .. „„.„ .. „ ......................... „„ .. , .к. № ... „.„„„„.„„ .. „.„ лзд. 
на ......... „„ ........ г. от „„„„.„„„~„„„„ .. „„„.„„„„.„.„., в качеств то си на представител на 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

············································· 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице и образуванието, с което 
се участва в процедурата/ 

вписано в търговския реrистър с ЕИК „ .. „„„ ..... „ .. „„ ... „....... със седалище и адрес на 

управление: ............. „ ......................................................................................... „ с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Паричните средства - предмет на посочената тук оп рация /сделка/ - процедура 
за предоставяне на общ:инска концесия на микроязовир . . . . . ................................. . 

•••••••••••··•••·•••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••• •..••••••••••••.•.••...••.......•• „ 
имат следния произход: 

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

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

ДЕКЛАРА ОР: ........................ „ ....... . 



Прwю:жение № 12 

До 

Комисията за про еждане на 

процедура за пред ставяне концесии 

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

От .................................................................................................................................... , 
/име, презиме, фамwzия/, 

ЕГН ............................................... , л.к. № ............................. , зд. на ........................ г. от 

............................................... , 
в качеството си на представител на ................................................................... . 

/изписва се пълното наименование на юридическото лице z 1и образува11ието, с което 
се участва в процедурата/ · 

вписано в търговския реrи.сТ'Ьр с '~ИК ................................... , със седалище и адрес на 
управление: ........................................ · .................................................................................. , 
телефон ............................................... ,. 
участник в процедурата за микроязовир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 

1. Разработки и предложения по приложимите 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 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: ус овията за експлоатация и 

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

почивни и спортни дейности И мероприятия. Инвестицио нота предложение включва 

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

съоръжения и др.), както и по години. Срокът за изп 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 наети. 

3. Доказателства За изпълнение на приложими е 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 изП:Ирането на пари /прwю:ж ние № 11 ! )' ,,. · 

5. Декларация за срок на валидност на офертат /прило:жение No8! 
6. Други разработки. 

7. Електронен носител, на който са предложението и 

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

към него с посочване на броя на страници. 4g 
Представляващ фирмат : ..................... . 

/wн , фш11илия и печат/ 



Приложеиие№ 13 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата .. „ ..... „ .................................. „ ............................................. , /ил.1е, 
презиме, фамWtия/, ЕГН„ .„„.„„„„„„.„ .. „.„„.„„ .... „ „.„, л.к. о ... „. „ .. „„ .„ .„ .... , изд. на 
„„„„„„„.„„„г. от „„„.„„.„„„„„.„„„.„ .. „„, в качеството си на частник в процедурата по 
предоставяне на общинска концесия на микроязовир . . . . . . . . . . . .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

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

провеждането на концесионната процедура. 

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

ДЕКЛАР ТОР:.„ ... „.„ ........ „„. 



Приложение JVo 14 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 16, ал.4, т. 4 от ЗК 

Долуподписаният/ата ................................................................................................... , 
/име, npeзu.:rvte, фам.wzия/, ЕГН ................................................ , л. . № ........................ , изд. на 
.......................... г. от ........................................... , в качество о си на представител на 
········································································································ ·············································· 
•••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••• 

/изписва се пълното наименование иа юридическото лице и и образуванuето, 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 догово е бил прекратен по негова 
вина и не съм извършвал професионални нарушения по см съла на чл. 16, ал. 4, т.4 от 
Закона за концесиите. 

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

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



/lрило.ж·е11ие N!! 15 

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

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата ................................................................................................. , 
/име, презиме, фамwzия/, ЕГН ............................................. , л.к № „ .. „ ..•. „ •• „ •. „ ..... „ изд. на 
„ .. „ .. „„ ......... г. от ........................... „ ...... „ .•• „„.„„ в качество о си на представител на 

·········································································································· ················································· 
/изписва се пъшюто наименование на юридическото лице Wl образуванието. с което се 

участва в процедурата/ 

вписано в търговския регистър 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. 

ДЕКЛАРАТ Р: ................................. . 



Пршюжение JV!! 16 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата .... „ ............... „ ...... „ .................................................................. , 
/име, презиме, фамилия/, ЕГН„„„„„„„„„„„„„.„„„„.„„„„„„, л. . № „„„„„„„.„„„„., изд. на 
„„„„„„„„„„„„.„„г. от „.„„„„.„„.„„„.„„„„„„.„., в качество о си на представител на 

········································································································ ·············································· 
············································· /изписва се път-юто наименование на юридическото лице ТlИ 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 - р полагам с необходимия 
финансов ресурс за изпълнение на концесионния договор 

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

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



Пршю;Nсе11ие No 17 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният /ата .................................................... „ ........................................ , 
/и.л-tе, презиме, фамилия/, ЕГН.„„„.„„.„.„.„„„.„„ .. „.„.„ ... „.„, л.к. № .„.„„.„„.„ .. „„ .. „, изд. 
на .. „„„„„ .. „ .. „.г. от .„.„.„„„„„„„„ .. „„„„„.„.„„„„„„, в качест ото си на представител на 

······················································································································································· 
.„ ...................... „ •••••••••••••••••••• 

/изписва се пътюто наименование на юридическото лице и образуванието, с което 
се участва в процедураmа/ 

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

ДЕКЛАРИРАМ: 

В качеството ми на участник в процедурата за пр доставяне на концесия на 

общински микроязовир ............................................. . ••••••••• ••• •••••••••••••• „ •••••• , 

съм извършил оглед на обекта. 

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

ДЕКЛАРАТОР: „. „„.„.„„„„„„.„„ .. „. 



Приложе11ие No/8 

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 

! ! !Документът се представя в оригинал, подписан от представляващия уч стншса и подпечатан. Документът 
се представя от всеки от уч((lстниците в обединението, в случай, че уча ·т11икът 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 лице - неговият представител в съот етния 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 ице с концедента, както и с 

органа, който организира провеждането на процедурата за п едоставяне на концесията, или 

със служители на ръководна длъжност в неговото ведомство ли 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 обЩ:Ина По смисъла· на чл.162, 
ма задължения за публi1ЧнИ 
.2 от Данъчно-осигурителния 

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

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; 

8. Представляваното от мен юридическо лиц няма просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които е рабо одател; 

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

предоставената от него информация е невярна или непълна. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обе 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 а малка обществена пор~ч~а6 
Известна ми е предвидената в чл.313 от НК отговорно т. . ·:' !J 
............. „.2015 г. 
гр. Казанлък 

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



Приложение №19 

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

! ! !Документът се представя в оригинШJ, подписан от участника. Докум нтът се представя от всеки от 
учасп11тците в обединението, в случай, че участникът е обединение, оето 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, д нъчната или осигурителната 

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

(корупция), както и за престъпления, свързани с участие в п естъпна 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 лиЦе 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 отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Зако1iа за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. · 

5. Нямам задължения за публични вземания към дър) авата 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 отниците 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 при· промяна На горепосочените обет 1 ятелства писмено jщ уведомят 
Възложителя за всички промени в седемдневен срок от нас пването на обстоятелствата в 

процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане а малка обществена порЪчка. 

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

........................ 2015г. Декларатор .................... . 
гр. Казанлък ( ................................. ) 



Прило.же11ие No 20 

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

!!! Документът се представя в оригинал, подписан от представляващия 1 андидата и подпечатан. /{огато 

участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, доку етпът се представя от всеки от 

участниците в обединението. Документът се представя от участни ите, които не са капитшюви 

дружества (ООД. АД. КДА) ! ! ! 
' 

Долуподписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... ·;· 
с адрес: ............................................................................................................ . 
л. к. № ........................................ , изд. на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... г. от МВР - гр. . .................... . 
в качеството си на ................... „ „ •• „ ••••• ,.......... •• •• на ...... „ ............................ „ ... „ •. „ 

................................................................. , ЕИК ................................................... „„, със седалиrце 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 следвf1 да 
отговаря на едно от следните условия: 

1. участникът, определен за концесионер, да е едноличе собственик на капитала, или 

2. участниците в обединението,. което не е търговец, д 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 . 

.................... 2015г. Декларатор ............ : ....... . 
гр. Казанлък ( ..................... ;; .......... ) 



"БТР" - О Д 
ГР. СТАРА ЗА ОРА 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЯЗОВИР „КРЪН 2", 

РАЗПОЛОЖЕН В ИМ:ОТ N 000005 

В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР КРЪН 

м. а в г у с ~ 2014 



Обосвовха ва ховцесия 

за ползваве иа язовир, 

разположев в имот № 000005 в земли ето :ва rp. Кръ:в 

I. Цели на концесията 

Административно-организационните и 

и особености на обстановката в страната и рег 

съвкупност, най-съществените причини и основни 

отдаване на концесия на въпросното хидромелиора 

1. Необходимостта от съхраняване 

хидромелиоративни съоръжения в региона, като 

експлоатация взаимносвързана система, осигурява 

отток и използване на водите, в т.ч. при екстре 

2. Необходимостта от редовна целенасочена 
ремонт на основните функционални съоръжения на 

3 . Проблемите, свързани с променящите 

икономическите функции на общините, 

но-икономически условия 

она определят, в своята 

е цели на решението за 

на съвкупността от 

функционално годна за 

а нормалния и безопасен 

ни ситуации. 

ехнологична поддръжка и 

условия и социално

с неблагоприятната 

социално-икономическа ситуация за турите на местното 

самоуправление, определящи затрудненията на Об ина Казанлък да поддържа 

самостоятелно редица дейности и обекти. 

4. Необходимостта от запазване на 

дейности, в т.ч. чрез реализация на част от 
насочването на ресурси към по-малък брой 

и/или обекти. 

обем от социални 

еството на Общината и 

значими дейности 

5. Предоставяне на възможности за еализация 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 по 

на язовира и 

възможностите 

околности за 

мероприятия. 

за използването а 

индивидуален риболов и 

язовира и неговите 

спортно-туристически 

II. Правни обстоятелства, свързани със обствеността, ползването 

и нормалната техническа експлоат на обекта. 

Оценявания язовир е собственост на Общи а Казанлък - вж. Акт за 

публична общинска собственост № 422/16.07.2001 
Оценявания обект и земите, върху които е азположен: 

1. Не са обект на претенции спрямо собс веността на Общината по 

реда на действащото законодателство. 

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

за осъществяване на дейности в 

физически и/или юридически лица. 

вещни права. 

яне на водни ресурси или 

обект от други 

4. Не са включени в капитала на тъ говски дружества или в 

имуществото на дружества или други ф рми на съвместна дейност 6~ 
по ззд. 

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 
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собственост (чл. 20 ал. 1 т. 2 от ЗВ), но не конкретизира достатъчно 

ясно и еднозначно изискванията в тези направлен я. С оглед на социално-

икономическата ситуация и степента на развитие 

района може да се предполага, че изискванията 

да бъдат проблем за технологичната поддръжка и 

а поливното земеделие в 

а Община Казанлък няма 

нормалната експлоатация 

на съоръжението, както и да изискват някакви сп циални инвестиции. 

Друга съществена съвкупност от задълже ия на собственика на 

язовира произтича от изискванията на Наредба № 13/29. 01. 2004 г. за 
условията. и реда за осъществяване на ска.та. експлоатация на 

язоВJitрните стени и съоръжения!l'а към (наричана по-нататък 

Наредба!l'а) . 

С оглед на мотивираната в т. 1 на Общината към 
предоставяне на редица дейноqти о за по-ефективна 

експлоатация и невъзможността за цоддържане на пециализиран персонал и 

техника, смятаме за целесъобразно собственикъ (Община Казанлък) да 

предостави своите права и задължения по посоче по-горе Наредба на 

бъдещия концесионер, правни възможности и осно ания за което дават чл. 

4 ал. 2 и ал. 3 от Наредба!l'а, кактq и чл. 2 О ал. 5 от Закона. за води!l'е. 
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 ЗВ или на евентуалните 

изменения в действащото законодателство по тез проблеми. Още повече, 

че практиката в тази област се конкретизира по тоянно и трудно може да 

бъде предвидена детайлно. 

В този смисъл, годишни разходи на 

концесионера за осъществяване на ~екуща поддръа<:а и ремонт на язовира, 

прилежащите му системи и съоръжения, и за поддържане на 

екологичните системи, свързани с и съоръженията на 

язовира. 

По наше мнение, добра основа за стойността на 

дейностите по експлоатацията на яз~вирите дават стойностите на 
амортизационните норми за основен ремонт, регл ентирани с действащото 

през 80-те години законодателствd. До голяма степен тези средства (в 

рамките на 0,7 2 %годишно от 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 амортиз ционните норми - ДВ бр. 

51/1987 г.) дават една сравнително точна, кон ретизирана в зависимост 
от характеристиките на съоръженията, основа на срока на 

съществуване и разходите за поддържане на дадения 

обект. 

III. Основни харак'I'Е!ристики на обекта а :концесията - съгласно 

АОС № 422/16.07.2001 г. на Община Казанлъ, обектът представлява 
МИКРОЯЗОВИР, имот № 000005, находящ се в земл щета на гр. Крън, Община 

Казанлък, ЕКАТТЕ 40292, с площ 32, 558 дка 1 при граници на имота 1 
описани в АОС и съвпадащи със скицата: имоти № о 000014, 000427, 065001, 
000011, 066001, 000562, 000475, 000478, 00041 , 062008, 062009, 062010 
и 000325. 

ГV. Възможности за извършване на стопан 

:концесията рибовъдство, напояване, спорт 

дейност. 

V.Основни условия и елементи на :концесия 

права и за.цъ.пжения на страните по :концесионния 

дейности в обекта на 

риболов, ТУРистическа 

основните 

1. Предмет на концесията 
Община Казанлък предоставя 

върху обект - язовир, намиращ се 

концесия с о обено право на ползване 

в землището на гр. Крън. 
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2. Срок на концесията - 25 години. 
3 . Начин на определяне на концесионер 

открита процедура по реда на гл. IV от Закона з 
4. вид, размер и начин на плащане на 

чрез провеждане на 

коrщесиите (ЗК). 

депозита за участие в 

от началното месечно конкурса парична вноска в размер на 5 О 
концесионно възнаграждение. 

5. Основни права и задължения на концесио 
5. 1. Да използва обекта добросъвест 

предназначение и дейностите, за 
концесията, като не допуска действи 

до икономическа неизгодност на бъ, 

съгласно неговото 

е предоставена 

които могат да доведат 

ещата му експлоатация, 

и да било начин както и да не променя по 

предназначението на обекта. 

5. 1. 1. Да не извършва и да не 

незаконно строителство на концесионната терито 

5. 1. 2. да съгласува предварително с 

на строителство и подобрения на концесионната 

5.1.3. Да изпълни проектите, предв 

извършването на 

ия. 

концедента извършването 

еритория. 

в инвестиционното 

предложение, по начина и в сроковете, договорег.и 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 а концесионния договор и 

не са забранени от действащото Да организира и 

извършва всички дейности в съответствие с из действащото 

законодателство. 

5.3. Да ползва съоръженията на и изградената 

инфраструктура. 

5.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и 

инфраструктурни съоръжения на собственика, при изтичане срока на 

концесията, в техническо и функционално състо ние, отговарящо на срока 

за съществуването им и гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация 

на язовира. 

5.5. Да заплаща на концедента 

възнаграждения при условия и срокове, договаря 

5 . 6. Да не прехвърля права та и задълже 

договор на трети лица, освен ако 

5 • 7 . Да изпълнява изцяло всички 

експлоатацията и ползването на язовира, 

инфраструктурните съоръжения, регламентирани в 

г . .за условнята и реда .за осъществяване ва те 

я.зо:вврвнте стени и съоръженията към тях и да 

действащото законодателство. 

дължимите концесионни 

страните. 

ията си по концесионния 

орено с концедента. 

ения на собственика по 

хидротехническите и 

Наредба № 13/29.01.2004 
ческата експлоатация на 

ъобразява дейността си с 

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

го съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово

икономическия анализ, за изразходването на ко то да предоставя отчет на 

концедента. 

5.9. До 31.03. на всяка календарна годи а да подава декларация за 

изпълнението на следните текущи ежегодни меро 

• При наличие на коловози по ко на стената да се 

извършва насипване на същите; 

• Изготвяне и актуализиране на авар ен план; 

• Почистване и насипване със земн маси на сухия и мокрия 

• 
• 

откос на стената; 

Поддържане на съществувашата кота на преливния ръб; 

Поддържане в добро техниче ко състояние 

изпуска тел; 
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• Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на 

основния изпускател и преливника; 

5 .10. да предостави, по указание на ко цедента, 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 компетентните 

контролни органи и представителите на концедент , както и да предоставя 

документацията, уточнена в договора. 

5.12. При форсмажорни обстоятелства предоставя ресурси и 

съдействие, по ред текущо уточняван между стран те. 

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 обек а на концесията, в т. ч. 
за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата 

експлоатация, техническо поддържане и ремонт. 

5.17. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и 

такси по змдт, свързани с експлоатацията на о екта. 

5 .18. Изисквания, свързани с национална а сигурност и отбраната 

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

защитените територии, зони и обекти и на общес вения ред: 

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, водн стопанските съоръжения, 

околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, 

отбраната на страната и опазването на об ествения ред, съгласно 

наредбите на Общински съвет - Казанлък и дейст ащото законодателство. 

5 .18. 2. Концесионерът е длъжен да уведо ява 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.З от Закона за водите (ЗВ) и в съ тветствие с изискванията 

на чл.35, ал.1 от Закона за защита при бедстви и аварии (ЗЗБ) и чл.58, 

ал.1 от Наредба № 13/29.01.2004 год. условията и реда за 

осъществяване на техническа експлоатация а язовирните стени и 

съоръженията към тях (обн. ДВ, БР.17 от 2004 г д.). 
5 .18. 3. 2. Да съгласува аварийния план предходната точка с 

концедента, с Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 

населеJ:iието" Стара Загора и със собствен на хидротехнически 

съоръжения, свързани с язовира, в тримесече 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 и 

чл.142 от ЗВ. 

5.18.6. Концесионерът е длъжен да 

компетентните органи, свързани с националнат 

страната и опазването на обществения ред. 

задълженията по 

ява всички изисквания на 

сигурност, отбраната на 

fJ 
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6. Основни права и задължения на концед нта: 

6 .1. да получава концесионните ения в срокове и по 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

7. 

8. 
8 .1. 

8.2. 

8. 3. 

условия, описани в договора. 

Право на собственост върху язов инфраструктурата и 

други активи, описани в договора. 

да контролира изпълнението на зад женията на концесионера 

по договор, включително и чрез пра о на достъп до обекта и 

получаване на информация и документ . 
да прекрати едностранно при неизпълнение на 

задълженията на концесионера. 

Да не пречи на концесионера да из ълнява задълженията си 

по договор, освен в случаите, регл ментирани в действащото 

законодателство или при форсмажорни обстоятелства. 

Да оказва съдействие при осъществя ане на концесията, ако 

действията на концесионера са бразени с договорните 

условия. 

Да развали договора, по реда и при 

пар. 3 на Преходните и заключителн 
за сдружения за напояване. 

Начало на концесията датата 

концесионния договор. 

Концесионно възнаграждение. 

условията, предвидени в 

разпоредби на Закона 

а влизане в сила на 

Размерът на концесионното възнаг аждение се определя от 

предложението на концесионера, но н може да бъде по-малко 

от определеното във финансово-икона ческия анализ начално 

месечно концесмонно въэнахраждение, а именно - 65 лв. 
Годишното концесионно възнаграждени се изплаща в срок до 

31. 01. на годината за която е имо, по начин, текущо 

договарян между страните. 

Корекция на концесионното възнаг 

тримесечен срок след края на всеки 

извършва в 

години (или 

в тримесечен срок след период, в ръста на цените е 

повече от 15 %)с индекса на ц ните и инфлацията на 
Националния статистически институт през изминалия период, 

с оглед на очаквания по-бавен ръст на цените на основната 

произвеждана в обекта продукция сп яма цените на труда и 

другите основни елементи на производствените разходи. 

9. Гаранции за изпълнение на по концесионния 

договор: 

9.1.За изпълнението на задълженията по концесионния договор, 
концесионерът внася при подписването на договора сума в размер 

на 50 % от договорената при явяванет на конкурса годишна 

концесионна вноска, която му се връ след изтичането на 

договора. Начинът на внасяне се о ределя в конкурсна та 

VI. 

документация. 

Моделиране, аналиэ и иэбор на 

вариаН!I!И эа !I!еХНИХО-!I!еХНОЛОГИЧНИ!I!е и 

параме!I!ри на хонцесия!I!а 

Особеностите и условията, мотивирани 

показват че възможностите за ефективна 

хидромелиоративни съоръжения като обекти за 

(респ. за привличане на съществени инвестиции) 

малко вероятни, с оглед на сравнително малката 

ограничени възможности за използването 

съвременна технологична инфраструктура, 

свързаните с това бъдещи разходи за текущо 

v-верОЯ!I!НИ!I!е ефеХ!I!ИВНИ 

финансово-и:кономичесхи 

предишните раздели, 

на подобни 

комплексно използване 

са твърде ограничени и 

свързаните с това 

на изградена tJ..i. 

остаряване ирJ 

и ремонти на 
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съоръженията. В този смисъл, нормално е че Въз ожителят не е определил 

еднозначни изисквания към разработката по отно ение на извършваните в 

обекта дейности, както и по отношение на срока а концесията. Липсват и 

предварителни конкретни предложения и/или пр от заинтересовани 

лица - потенциални концесионери. По тази прич на екипът, осъществяващ 

разработката се насочи към определяне стойнос та на обекта, респ. на 

концесионното възнаграждение, на основата на мо елирането на очакваните 

приходи от използването на обекта за рибовъдств . 
Ориентацията към този подход се определя и 

1. Неясните перспективи относно използван то на води от язовира 

за напояване: 

1.1. Неизяснената практика 

ресурси за напояване 

концесионера) . 

относно прават 

от трети лиц 

1.2. Неблагоприятните перспективи. за 

земеделие в района, респ. за интерес 

напояване, както поради влошената 

ситуация в района, така и поради п 

1.1. 
2 . Възможностите за организиране на рибо 

това без големи инвестиции в реконструк 

3. Досегашната практика в Общината и 

изводите, мотивирани в т.т. 1 и 2. 

за ползване на водните 

(освен собственика и 

развитие на поливно 

към ползване на вода за 

социално-икономическа 

посочени в т. 

ъдство в язовира, при 

ии на съоръжението. 

егиона, потвърждаваща 

4. Предварителните проучвания показват, че възстановителната 

стойност на обектите е твърде висока се използва като 

основа за определяне на концесионнот възнаграждение. Този 

факт е логичен, като се има впр двид ограниченото и 

едностранно използване на язовира момента. Все пак 

възстановителната стойност ще се лзва като основа за 

определяне на разходите по техни еската експлоатация, 

поддръжката и ремонта на съоръженията. 

Като най-реална възможност за 

стопанска дейност в язовира, считаме че се 

шаранови риби. 

на ефективна 

отглеждането на 

Моделирането на производствено-стопанската дейност по развъждане 

на риба е извършено при следните, най-същест характеристики и 
условия: 

А. Развъждане на шаран в рамките на един угоителен сезон, при 
допускането, че е възможно 20 - 30 % от рибат да се реализира през 

следващата година, с оглед достигане на жи о тегло (над 1 кг.) 

подходящо за пазарна реализация на рибата. Иначе казано, това 

предполага един постоянен улов за период от 1 г дина, тъй като едни и 

същи количества се реализират допълнително, 

през следващата година. 

но и остават за реализация 

Е.Зарибяване с около 200 риби на 1 дка водн площ. 
В. Оцеляемост на заложения зарибителен иал - 90 %. 
Г. Рибовъдството, като елемент от стопански живот на страната не 

се отличава с особено съществен дял в реализиран ят обществен продукт, 

респ. с динамика на развитие, различна като по ока и/или темпове на 

общите стопански процеси. В този смисъл може да се очаква (с известно 

закъснение до 1-2 год.) темповете на нарас ване на приходите от 

реализация на продукцията да следват ането на разходите, 

свързано с макроикономическата среда. 

Д. Годишни производствени разходи за 
включващи: 

Д.1. Разходи 

Д.2. Разходи 

за закупуване на зарибителен 

за храна на рибата. 

ността „рибовъдство", 

~~ 
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Д ~ 3 . Други технологични разходи за 

третирания, ел. енергия, транспортни разходи и 

Д.4. Разходи за амортизация на собст 

изискванията на Закона за корпоративното подо 

Счетоводен стандарт (СС) № 4 - Отчитане на амор 

Д.5. Разходи за персонал. 

Е. Годишни разходи за техническа 

ремонти на язовира и прилежащите му 

зависимост от типа, пространствените 

хидромелиоративните съоръжения. 

Мероприятията и дейностите, в т.ч. тези с 

финансирани със средствата по т. Е, се отчитат 

Казанлък) в едномесечен срок от изтичането на 

датата на влизане в сила на концесионния догово 

на извършване на дейностите се определя от конц 

с действащото законодателство и предписанията 

като е задължително ежегодното изпълнение 

• При наличие на коловози по 

извършва насипване на същите; 

варуване, профилактични 

р. 

съгласно 

облагане ( ЗКПО) и 

ция, текуща поддръжка и 

ения определени в 

и сложността на 

инвестиционен характер, 

ред собственика (Община 

сяка година, считано от 

. Начинът и приоритетът 

сионера, в съответствие 

а компетентните органи, 

дните мероприятия: 

на стената да се 

• Изготвяне и актуализиране на аварие план; 

• Да се организира и поддържа нормс лното функциониране на 

авариен склад с необходимите трументи и материали, 

съгласно изискванията на компетентн те органи; 

• Да се почиства и насипва със зем 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 техниче ко състояние основния 

изпуска тел; 

• Да се поддържа нормалния профил и да се почистват от 

дървета и храсти стената, канала лед крана на основния 

изпускател, преливния ръб и преливнv.я канал; 

• Да не се допуска източване на язови а. 

Получените на основата на този модел стой~ости на очаквания чист 

приход от дейността „рибовъдство", респ. на чист я приход от концесията 

(след отчитане на разходите по т. Е) , определ т основното финансово 

изискване на Община Казанлък към концесионните редложения: 

минимална стойност на месечното концесионно ъзнаграждение - 65 лв. 

VII. Избор на вида на :концесията. 

Особеностите и характера на дейностите, оп 
и изискванията, мотивирани в Закона за конце 

най-адекватна форма за предоставяне на посоченит 

за услуга (вж. чл. 4 от ЗК). 

VIII. изисквания за подбор на участниците. 

сани в разд. IV, както 

(ЗК) определят като 

дейности - концесията 

липсата на специални изисквания одимост от значителни 

ресУРси при извършване на дейностите, които мог т да се организират в 

обекта на концесията, определят като е инствени ограничения 

разпоредбите на чл. 16 от Закона за концесиите ( К). ( 
В този смисъл, участниците следва да пре оставят декларации за{_ 

отсъствие на обстоятелствата: r 
- за юридическите лица - за отсъствие на бстоятелствата по чл. 

16 ал. 2 от ЗК. 
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- за физическите лица - за отсъствие на о стоятелствата по чл. 16 
ал. 3 от ЗК:. 
липсата на тази декларация е основан е за отстраняване на 

участника. 

IX. Документи, формиращи предложението на участика в проце.цурата. 

1. Декларация за поемане на 

техническата експлоатация на язовира, язовирн 

към нея. 

и задълженията по 

стена и съоръженията 

Приоритета на целите, свързани със пазването и нормалната 

експлоатация на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община 

Казанлък изискват участниците да декларира , че ще осъществяват 

стопанската си дейност в обекта на концесият като за целия срок на 

концесията поемат изцяло правата и за..цъл та по експлоатацията и 

ползването на язовира, хидротехническите и инф аструкТУРНИТе съоръжения 

по реда на чл. 4 ал. 2 и ал. З от Наредб № 13/29. 01.2004 г. эа 

условия'1!а. и реда. эа осъщес!l'вяване на 

яэо:вирни!l'е С!l'ени ж съоръжения!!' а към !l' 

Наредба!l'а), както и по реда на евентуални бъде 

регламентиращи посочените права и задължения. 

есжа.!l'а. ежсплоа.!l'ация на 

(наричана по-нататък 

нормативни документи, 

2 . Предложение за стойност на месечното :концесионно 

възнаграждение. 

Приетият принцип за липса на ограничен стимулиране на по-

ефективни технологични и организационни реше ия определя като най

съществен критери~ за оценка на предложенията, респ. документ, формираш 

предложението на участника в процедурата, пре ожението за стойност на 

месечното концесионно възнаграждение. 

Предложенията за стойност на месечното к нцесионно възнаграждение 

са в български левове и не трябва да иски от определената в 

концесионните анализи начална стойност в разме на 65 лв. Предложения, 

включващи по-ниска стойност няма да бъ ат разглеждани, като 

несъответстващи на икономическите изисквания Общината. 

3. Инвестиционно предложение 

спомагателни постройки, технологични и 

т.ч. пътища, площадки, зелени площи, трайни на 

- условията за експлоатация и поддържане 

граждане 

труктурни 

аждения), 

на сгради, 

съоръжения (в 

подобряващи: 

условията и възможностите за органи туристически, 

почивни и спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва р зпределение на общата 

инвестиция по отделни инвестиционни проекти (о екти, съоръжения и др.), 

както и по години. срокъ!I' за изпълнение на инвестиционното предложение 

е 5 години, считано от началото на концесията. 

Инвестициите, пряко свързани с дейността „рибовъдство" не следва 

да се приемат като елемент на настоящето п едложение, тъй като не 

променят първоначалните параметри на обекта - предмет на концесията и 

освен това са отчетени чрез годишните амортиз ции при моделирането на 

стопанската дейност на концесионера. 

Х. МетодиRа за оценRа на предложен та. 

Оценката на представените предложения ще бъде сбор 

оценяващи най-съществените условия и изискв ния към 

относителна тежест посочена по-нататък: 

от показатели, 

концесията, rfi 
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1. Показател, оценяващ 

концесионно възнаграждение(Пк) 

предложената тойност на 
с относителна ежест 80 %. 

Ki 
пк = ----- . 80 

Кmах 

месечното 

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

концесионното възнаграждение; Кmах [лв.] най-високата предложена ст йност 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. изпълнение на 
инвестиционното предложение е 5 години, от началото на 
концесията. Инвестиционното предложение е не азделна 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 предло ение на i - я участник; 
Cmax най-високата предложена стой ост на инвестиционното 

предложение. 

Пи може да бъде от О + 20. 

Участник, който не направи инвестиционно редложение (или чието 
предложение не е прието от комисията) получава оценка Пи= О. 
окончателната оценка на предложението на даде участник ще се определи 
съобразно стойността на интегрален показател Пок), който представлява 
сбор от показателите, мотивирани в т. т. 1 и 2, отчитащи и относителните 
тежести на отделните критерии. 

Пок = Пк +Пи 

Стойността на Пок може да бъде от О + 100 
Печели предложението, за което се получа а най-висока стойност на 

пок. 
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