
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  35/06.07.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното  самоуправление  и  местната  администрация  на  06.07.2010 година 
/вторник/ от 08,30 часа проведе поредното си заседание.

На заседанието присъстваха 15 Общински съветници.

На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим 
Ахмедов – Председател на Общински съвет откри редовното заседание и предложи 
същото да протече при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
………………………………………………………………………………………………………………….
ПО  СЕДМА  ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община 
Лозница, относно: Откриване на процедура за концесия на Язовир „Гороцвет”.
………………………………………………………………………………………………………………….

След направените изказвания и проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
№ Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехнур Алиева ЗА
2 Сали Салиев ЗА 11 Весиле Муса ЗА
3 Севджан Мехмед ЗА 12 Джемал Палов отсъства
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов ЗА
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри отсъства
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин отсъства
7 Сали Сали ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА
8 Юлия Стоянова отсъства 17 Бинка Младенова ЗА
9 Севди Мюсрефов ЗА

Гласували – 13 Общински съветника
„ЗА” – 13
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РЕШЕНИЕ № 327
06 Юли 2010 год.

В  Общински  съвет  –  Лозница  постъпи  докладна  записка  от  Кмета  на 
общината,  относно Откриване на процедура  за концесия на Язовир „Гороцвет”  - 
Обектът, подлежащ на концесиониране - язовир „Гороцвет” e с обща площ от 19,689 
дка и се намира в землището на село Гороцвет, Община Лозница с ЕКАТТЕ 17066, 
местност  „Яламук”,  имот  №  000203  с  АОС  №  127/  19.04.1999  година. С  оглед 
точната индивидуализация на имота, от скица № Ф01825/27.04.2009 г. е видно, че 
същият се намира в землището на село Гороцвет при граници и съседи:

имот № 000204, Водно течение на Държавата-МОСВ;
имот № 000115, Пасище, мера на Община Лозница;
имот № 014001, Пасище, мера на ОУ „Христо Ботев”;
имот № 000202, Водно течение на МЗГ - ХМС;
имот № 000139, Пасище, мера на Община Лозница;
имот № 000138, Пасище, мера на Община Лозница;
имот № 000208 , Водно течение на Държавата-МОСВ;
имот № 000137, Др. сел. ст. тер. на Община Лозница.
Язовирът е подходящ за развъждане и отглеждане на риба и други видове 

аквакултури,  организиране  на  любителски  и  спортен  риболов.  Към  обекта  има 
проявен частен интерес за развиване на рибопроизводство. От своя страна Община 
Лозница  има  интерес  за  поддържане  на  съоръжението  целогодишно  в  добро 



техническо  състояние  и  получаване  на  финансови  приходи.  Това  обуславя 
необходимостта  от  предоставяне  на  концесия  върху  язовир  „Гороцвет”.  В  тази 
връзка със заповед на кмета на Община Лозница и на основание чл.20, ал.5 от 
Закона за концесиите и чл.10 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите 
са извършени подготвителни действия.

На основание чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, във 
връзка с чл.103, т.2 от Закона за концесиите е извършено съгласуване с Държавна 
агенция „Национална сигурност”, Министерство на отбраната  на РБ, Министерство 
на вътрешни работи,, областния управител на Област Разград на документите по 
чл.16, ал.1 от ППЗК.

Предвид гореизложеното на основание чл.140 от Конституция на РБ, чл.21, 
ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 2, ал.3, т.2, чл. 4, чл. 13, ал. 1,т. 2 във връзка,  чл. Чл. 
17, ал. 1, т. 2, 19, ал. 2 и 4; чл. 20, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 103 от Закона за 
концесиите, с чл. 10, ал.1, чл.6, ал.1, т.2 от ППЗК, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за 
Общинска собственост чл.19, ал.1, т. 4, буква “в”от Закона за водите, и със 13 гласа 
„ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0, Общински съвет гр. Лозница
                                                              РЕШИ

1.  Открива  процедура  за  предоставяне  на  концесия  с  предмет 
експлоатиране на обект, представляващ язовир „Гороцвет”, с обща площ от 19,689 
дка,  местност  „Яламук”,  находящ  се  в  землището  на  село  Гороцвет,  Община 
Лозница  с  ЕКАТТЕ  17066,   имот  №  000203  с  АОС  №  127/  19.04.1999  година. 
Концесията е право на експлоатация върху споменатия обект срещу задължението 
на концесионера да управлява и поддържа обекта на концесията със собствени 
средства и на свой риск. 

На основание чл.18 във връзка с чл.17 и чл.15, ал. 1 и ал. 2 от Правилника 
за прилагане на Закона за концесиите, във връзка с чл.38, ал.1 и чл.39 от Закона за 
концесиите Общински съвет – гр. Лозница определя: 

1. Предмета и обекта на концесията:
Предоставяне  на  концесия  с  предмет  особено  право  на  ползване  - 

стопанисване и управление върху обект публична общинска собственост, а именно 
-  обект язовир, както следва:

-  Язовир  „Гороцвет”,  с  обща   площ  -  19.689  дка,   ЕКАТТЕ  17066,   в 
землището на с. Гороцвет, община Лозница, имот № 000203, в местността „Яламук”.

2.  Стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 
концесията са:

- риборазвъждане и рибопроизводство;
- развитие на туристическа дейност и отдих;

3. В случаите по чл.11, ал.1 от Закон за концесиите – може да включва и 
прилежащата  на  обекта  на  концесията  инфраструктура  и  принадлежности, 
съществуващи или които ще бъдат изградени от концесионера – не се предвиждат;

4. Срок на концесията – 25 години
5. Началната дата на концесията - започва да тече от деня на сключване на 

концесионния договор;
6.  Условията  за  осъществяване  на  концесията  са  регламентирани  в 

обосновката на концесията и проектодоговора за концесия:
6.1.  концесионерът  се  задължава  да  спазва  изискванията  относно 

управлението и експлоатацията, предписани от комисията, извършваща ежегодни 
проверки на техническото състояние на язовирите и документацията по концесията;

6.2.  концесионерът се  задължава да не предоставя на трети лица права 
върху язовира – предмет на концесията, и да не го обременява с никакви тежести 
/ипотеки, залози и други/; 

6.3.  концесионерът се задължава да провежда концесионните действия – 
предмет на договора, при спазване на изискванията на екологичната нормативна 
уредба и цялото останало законодателство, засягащо концесията;

6.4. концесионерът се задължава, след изтичането на срока на договора, да 
предостави обратно на концедента обекта – предмет на концесията, в състояние 
годно за експлоатация;



6.5.  концесионерът  се  задължава  да  предостави  при  поискване  и 
необходимост вода от язовира, обект на концесията, за напояване на заложените 
селскостопански култури, в количество, незастрашаващо отглежданата риба;

6.6.  концесионерът  се  задължава  да  ползва  язовира  съгласно  неговото 
предназначение и при необходимост от ремонт и ново строителство, да извършва 
същите  след  писмено  одобрение  от  концедента  и  след  извършване  на 
съгласуванията, предвидени в нормативните актове;

6.7. концесионерът се задължава да застрахова обекта на концесията за своя 
сметка, в полза на концедента, съгласно Закона за застраховането.

6.8. По дигата се забранява: 
-  преминаването с превозни средства извън определените за 

това места;
- обработването и нарушаването на повърхността й;
- поставянето на стълбове или знаци;
-  засаждането на дървета и храсти;
-  преминаването на домашни животни извън определените за 

това места;
-  строеж на кладенци или рибарници;
-  изхвърляне на отпадъци и други материали и предмети.

7.  Основните  права  и  задължения  по  концесионния  договор  –  детайлно 
разработени в проектодоговора за концесия.

7.1. Задължения на концедента
7.1.1. Концедентът е длъжен за срока на договора за концесия да предостави 

на  концесионера  изключителните  права  за  експлоатация  върху  обекта и  да  не 
предоставя през времетраенето на срока на договора такива права на трети лица.

7.2. Права на концедента
7.2.1.  Концедентът  има  право  да  получи  описаните  в  настоящия договор 

концесионни  плащания. Правата  на  концедента  включват  всички  описани  в 
договора задължения на концесионера.

7.3. Основни права на концесионера
7.3.1. Концесионерът има право за срока на договора за концесия:
1.  да експлоатира обекта на концесия съобразно със сроковете и условията, 

уговорени в договора за концесия;
2.   да  ползва  за  срока  на  договора  цялата  налична  техническа, 

хидрогеоложка, проектна документация - собственост на концедента;
3.   да  уведомява  концедента  за  случаите  на  нарушение  на  правата, 

предоставени му с този договор за концесия.
7.4. Основни задължения на концесионера
7.4.1.  Концесионерът е длъжен  да спазва изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в обекта на концесията, като внедрява нови технологии 
за експлоатация, намаляващи рисковете от трудови злополуки;

7.4.2.  Концесионерът е длъжен да спазва задължението си за извършване на 
инвестиции по инвестиционната програма, относно техния вид, размер и срокове, 
особено  тези,  които  касаят  отстраняването  на  всички  предписания,  посочени  в 
техническия анализ на обекта и експертната оценка за техническото състояние на 
язовирната стена и съоръженията към нея;

7.4.3. Концесионерът е длъжен да извърши всички съгласувателни процедури 
по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за концесиите и Закона за 
биологичното разнообразие;

7.4.4.  Концесионерът  е  длъжен  да  предприеме  необходимите  действия 
съгласно чл. 46, ал. 1, т.2 от Закона за водите относно получаване на разрешително 
за  ползване на воден обект,  в  двумесечен срок  от  сключването на договора за 
концесия.  Разходите  по  издаването  на  разрешителното  са  за  сметка  на 
концесионера;

7.4.5.  Концесионерът  е  длъжен да  не  изпуска  на  100  процента  водата  от 
язовира при извършване на годишния улов на риба;

8. Условията за възлагане на възстановяването на обекта на концесията от 
подизпълнители



Концесионерът  няма право  без  съгласуване  с  концедента  да  възлага  на 
трети  лица  -  подизпълнители  възстановяването  и  ремонта  на  съоръжението  – 
стена, и обекта на концесията като цяло. 

9. Условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем 
и  за  предоставяне  на  дейности  по  експлоатацията  и  поддържането  му  на 
подизпълнители.

Концесионерът  няма  право  да  предоставя  на  трети  лица  права  върху 
язовира –  предмет на  концесията,  както  и  да  го  обременява с  никакви  тежести 
/ипотеки, залози и други/.

10.  Вида  и  размера  на  гаранциите  за  изпълнение  на  задълженията  по 
концесионния договор и/или други обезпечения

10.1. Гаранция за изпълнение на инвестиционната програма
Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна 

и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка, посочена от концедента, като 
гаранция  за  изпълнение  на  инвестиционната  програма  в  размер на  25%  от 
стойността  на  планираните  инвестиции  за  съответната  година, съобразно  с 
инвестиционната  му  програма.  Гаранцията  за  изпълнение  на  инвестиционната 
програма  се  предоставя от  концесионера  в  срок  от  един  месец  от  датата  на 
сключване  на  концесионнния  договор.  При  неизпълнение  на  задължението  на 
концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година, 
концедентът има право да усвои представената банкова гаранция.

Изпълнението на инвестиционната програма се доказва на база на изготвени 
и  предадени  от  концесионера  доклади  за  изпълнението  й.  Концесионерът 
представя на концедента доклад за изпълнение на инвестиционната програма до 
края  на  първата  календарна  година  от  датата  на  сключване  на  концесионния 
договор.   Концедентът  има  право  да  проверява  данните  и  обстоятелствата, 
отразени  в  доклада.   При  констатирани  несъответствия  между  доклада  и 
фактическото  изпълнение  на  задълженията  по  инвестиционната  програма, 
концедентът има право да усвои предоставената му банкова гаранция до размера 
на неизпълнението.

10.2.  Гаранция  за  плащането  на  годишното  концесионно 
възнаграждение

За гарантиране на изпълнението на годишното концесионно плащане, 
концесионерът се задължава да внесе парична гаранция, в размер  50 на сто от 
концесионното плащане.   Гаранцията се  представя  на концедента  в срок  до 20 
декември  на  текущата  година,  с  изключение  на  първата  година  от  срока  на 
концесията.  В  случай  на  неспазване  на  сроковете  за  заплащане  на  годишното 
концесионно възнаграждение, дължимото от концесионера плащане се прихваща от 
концедента  от  паричната  гаранция,  като  в  тези  случаи  концесионерът  дължи 
внасяне на нова гаранция в определения по-горе срок.

10.3. Гаранция за изпълнение на задълженията, свързани с опазване 
на околната среда и охраната на труда

За осигуряване изпълнението на задълженията, свързани с опазване 
на  околната  среда  и  охраната  на  труда,  концесионерът  е  длъжен  да  открие 
специална банкова сметка в банка, съгласувана с концедента, в която отчислява 
ежегодно,  след  третата  година  от  срока  на  концесията  сума  в  размер  на  50 
процента от определената с решение на Общински съвет – гр. Лозница за спечелил 
концесионер сума  за екологични дейности.

Дължимата сума се внася по откритата специална банкова сметка до 
20 декември на текущата година, след изтичане на гратисния период.

10.4. Гаранция за изпълнение на задължението за предаване на обекта 
на концесия в състояние, позволяващо продължителното и безпроблемно ползване 
след прекратяване на договора за концесия

За гарантиране на задължението за предаване на обекта на концесия в 
състояние,  позволяващо  продължителното  и  безпроблемно  ползване след 
прекратяване  на  договора  за  концесия,  концесионерът  се  задължава  да внесе 
парична гаранция в размер на 50 % от последното дължимо концесионно плащане.

Гаранцията  се  внася  еднократно  в  двумесечен  срок  от  датата  на 
сключване  на  концесионния  договор.  В  случай  на  неизпълнение  на  това 



задължение на концесионера, концедентът има право да усвои паричната гаранция.
11. Условията за извършване на концесионното плащане, когато такова се 

предвижда, включително:
а)  Размерът  на  еднократното  концесионно  плащане,  дължимо  към 

датата на влизане в сила на концесионния договор за язовир „Гороцвет” е в размер 
на 2 500.00 /две хиляди и петстотин/ лева, като сумата се внася при подписване на 
концесионния договор по сметка на Община Лозница;

б) Размерът на минималните годишни концесионни плащания за срока 
на концесията са:

•за годишно концесионно възнаграждение – 1 500 лева ;
•по социалната дейност – 250 лв.;
•по екологичната дейност – 750 лв. годишно, след третата година 

от срока на концесията;
•по инвестиционната дейност – постъпленията ще се определят в 

програмата на кандидата за концесионер.
в)  гратисен  период,  през  който  концесионерът  се  освобождава  от 

извършване  на  годишно  концесионно  плащане  –  максимум  1  /една/  година  от 
сключването на договора за концесия (за възстановяване и почистване на язовир 
„Гороцвет”);

г)  реда  за  извършване  на  концесионното  плащане -  годишното 
концесионно  възнаграждение  се  внася  по  специално  открита  от  концесионера 
банкова сметка на името на концедента – Общински съвет – гр. Лозница, в посочена 
от концедента банка.

д) плащането по екологичната дейност за срока на концесията,  след 
третата  година  от  срока  на  концесията,  се  извършва  по  специално  открита  от 
концесионера набирателна банкова сметка на  името на концедента –  Общински 
съвет – гр. Лозница, в посочена от концедента банка.

е)  плащането  по  социалната  дейност  за  срока  на  концесията  се 
извършва ежегодно в брой или по сметка на Община Лозница.

12.  Изискванията,  свързани  с  националната  сигурност  и  отбраната  на 
страната,  с  опазването на околната среда,  на човешкото здраве,  на защитените 
територии, зони и обекти и на обществения ред.

12.1. Концесионерът е длъжен да изпълнява нормативните изисквания, 
свързани  с  опазването  на  националната  сигурност  и  отбраната  на  страната,  с 
опазването  на човешкото  здраве,  околната  среда,  земните  недра, водите, 
защитените  със  закон  територии  и  обекти,  културни  и  исторически  паметници, 
включително  чрез  предвиждане  в  инвестиционната  си  програма  на  средства  и 
мерки за това.

12.2.  При  настъпване  на  форсмажорни  събития  концесионерът  и 
концедентът  не  отговарят  за  изпълнение  на  задълженията  си.  Срокът  за 
изпълнение  на  задължението  се  продължава  съобразно  с  периода,  през  който 
изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие.  Възникналата ситуация 
не касае права или задължения на страните, които са възникнали или  е трябвало 
да бъдат изпълнени преди настъпването на форсмажорното събитие. Концедентьт 
и концесионерът не носят отговорност към другата страна по отношение на вреди, 
които последната е претърпяла като последица от форсмажорно събитие. Страните 
възстановят  изпълнението  на  договора  за  концесия  веднага  щом  това  е 
практически  възможно  след  приключване  на  форсмажорното  събитие.  При 
наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети 
лица, посочени от концедента, да ползват съответния обект, без да има право на 
обезщетение или компенсация за това.

13. Формата, размерът и условията за извършване на компенсация по чл. 6 
от  Закон  за  концесиите,  когато  такава  се  предвижда –  не  се  предвижда 
компенсация.

14.  Задължение на концесионера да застрахова обекта  на концесията за 
срока на концесията – концесионерът се задължава да застрахова ежегодно за своя 
сметка обекта, предмет на концесия в полза на Община Лозница.



14.1. Застраховката следва да покрива рисковете “Природно бедствие”, 
включващ – буря, проливен дъжд, свлачища и слягане и земетресение  и “Щети на 
имущество” при “лимит на отговорност” не по-малка от 25 000 лв;

15.  Други  изисквания  свързани  с  характера  на  концесията,  които  не  са 
нормативно определени - няма;

16. Процедурата за предоставяне на концесия – открита процедура;
17. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна 

тежест:
Комисията ще оценява предложенията, като определи сумарния ефект от 

предложените стойности по посочени направления и обещаната обществена 
ангажираност на кандидата, по следната формула:

Критерий Тегловен коеф. „с”,% Оценка „в” - точки
К1 - цена на предложението 30 По формула

К2 - инвестиции 40 10-100

К3 - екологични мероприятия 10 10-100

К4 - социални ангажименти 10 10-50

К5 - начин на плащане

- на вноски 4 30

- авансово за цяла година 6 70

Формула за В1 :

  Предложена цена на кандидата
 В1= 40+       х 10
                                 Min предложена цена 

Класирането се извършва въз основа на комплексна оценка К - 
получена от стойностите на отделните критерии - К1; К2; К3; К4 и К5 по 
формулата: К= К1+К2+К3+К4+К5= С1 В1+С2 В2+С3 В3+С4 В4+С5 В5, където 
“С” от 1-5 са коефициентите определящи тежестта на критериите;

„В” от 2-5 са балните оценки по съответния критерий (вариращи от 10-100т.). 
Предложението с най-висока стойност получава максимален брой точки, а 
следващото го получава толкова точки, колкото е процентното съотношение от най-
високото предложение.

На първо място се класира предложението, получило най-голяма 
комплексна оценка „К”.

18. Размерът и начинът на плащане на гаранцията за участие в процедурата 
по предоставяне на концесия:

Депозитът в размер на 1 700 лв. за язовир „Гороцвет” служи като гаранция 
за сериозността на намеренията на кандидат-концесионерите и се внася по банков 
път в сметка на Община Лозница.

19.  Упълномощава  Кмета  на  община  Лозница  Айхан  Хашимов  в 
едномесечен срок от обявяването на решението на Общински съвет – гр. Лозница 
за  спечелил  кандидат  за  концесионер  да  подпише  договор  за  предоставяне  на 
концесия  за водоем „Гороцвет”.

20. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Настоящото  решение  подлежи  на  оспорване  в  14-дневен  срок  след 
обявяването  му  пред  Административен  съд  гр.  Разград  по  реда  на 
Административно-процесуалния кодекс

Вярно с оригинала

Сътрудник ОбС:       Председател на ОбС:   /п/
   Ф. Исаева      И. Ахмедов


