
 

Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  69 / 25.  10.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  25. 10.  2019 година / петък/ 

от 09.00 часа проведе редовно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 11 общински съветника:    
                                                  

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  ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на 

Община Лозница, относно:  Допълнение на решение № 382/ 28.02. 2019г., с което е 
приет „План за действие на общинските концесии”. 
………………………………………………………………………………………………….......................... 
 

 

Г-н Мехмед Билялов  –Зам. Кмет на Община Лозница  направи разяснения по 
внесената докладна записка. 

 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в гласуването взеха участие следните 
общински съветници: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували  10 – Общински съветника   
 „ЗА” – 10 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 443 

25 Октомври  2019 год. 
 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  ЗА 

3 Сервинас Якуб отсъства 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов отсъства 13 Ниязи Ниязиев отсъства 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков отсъства 

6 Севди Мюсрефов отсъства 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  отсъства 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали отсъства    



     С Решение № 382 по Протокол № 57 от 28.02.2019 г. на основание чл. 21, ал. 1, 
т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОС и чл.40 от ЗК, Общински съвет прие План за 
действие за общинските концесии в Община Лозница, който може да се изменя 
текущо при включване или изключване на нов проект.  
    На територията на Община Лозница са разположени шест броя язовири, три от 
които са отдадени на концесия. Общината има интерес за целогодишно поддържане 
на неотдадените на концесия съоръжения, в добро техническо състояние и 
получаване на финансови приходи. Това обуславя необходимостта от предоставяне 
на концесия върху язовирите, които са нейна собственост, а именно: 

1.  Язовир „Тръбач“ с обща площ от 17 231 кв.м., разположен в землищната 
граница със с. Чудомир и обхваща ПИ с идентификатор 73262.38.196 с площ 
12 926 кв.м., ПИ с идентификатор 73262.38.197 с площ 3089 кв.м., намиращи 
се в землището на с. Тръбач; ПИ с идентификатор 81619.7.189 с площ от 1 216 
кв.м., местност „Пъндъклък” в землището на с. Чудомир, Община Лозница и е 
описан в Акт № 257/20.03.2017г. за публична общинска собственост, в Акт № 
258/20.03.2017 г. за публична общинска собственост и в Акт № 259/20.03.2017 
г. за публична общинска собственост.  

2. Язовир „Сейдол” с площ 35 024 кв.м., обхваща ПИ с идентификатор 

65992.16.80, разположен в землището на с. Сейдол,  с Акт за публична 

общинска собственост №80/11.05.1998 г.  

    Горепосочените язовири са подходящи за развъждане и отглеждане на риба и 

други видове аквакултури, организиране на любителски и спортен риболов. 

    Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 

9 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 от ЗК в сила от 02.01.2018 г., във връзка с чл. 20, т. 1 и чл. 21, 

ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономически 

елементи на концесията, предлагам Общински съвет – Лозница да приеме следното 

 

РЕШИ: 
 

1. Допълва свое Решение № 382 по Протокол № 57 от 28.02.2019 г. , като  в „ План за действие на 

общинските концесии в община Лозница“ включи следното :  

 

                VII. ПРЕДСТОЯЩИ КОНЦЕСИИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.  
 т. 1 

1. Наименование на 

проекта за 

концесия 

Предоставяне за ползване на язовир – публична общинска 

собственост, / яз. Тръбач/,  обща площ от 17 231 кв.м., разположен 

в землищната граница със с. Чудомир и обхваща ПИ с 

идентификатор 73262.38.196 с площ 12 926 кв.м., ПИ с 

идентификатор 73262.38.197 с площ 3 089 кв.м., намиращи се в 

землището на с. Тръбач; ПИ с идентификатор 81619.7.189  с площ 

от 1 216 кв.м., местност „Пъндъклък” в землището на с. Чудомир, 

Община Лозница. 



2.Описание на 

проекта за 

концесия 

1. Целите, които ще се постигнат с възлагането на концесията, 

включително целите, включени в Националната стратегия за 

развитие на концесиите са следните :  

1.1. Ремонтиране и поддържане в експлоатационна годност на 

язовир – публична общинска собственост. 

1.2. Предоставяне на възможности за реализация на конкретни 

дейности  и/или проекти от малкия и среден бизнес в общината. 

1.3. Използване на стопанската инициатива на икономическите 

оператори, чрез финансови и технологични ресурси, както и 

иновативни решения, свързани с използването и поддържането в 

изправно техническо състояние на водостопанската система – 

язовир. 

2. Оценка на съответствието на целите с целите и приоритетите на 

Националната стратегия за развитие на концесиите: Посочените 

цели са изцяло в съответствие с обща цел 4 „ Икономическа 

ефективност при управление на публична собственост в защита 

интереса ма гражданите и обществото“, както и специфичните цели 

по Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на 

концесиите.  

3. Териториален обхват на концесията : землищата на  с. Тръбач и 

с. Чудомир, общ. Лозница 

4. Обект на концесия: обща площ от 17 231 кв.м., разположен в 
землищната граница със с. Чудомир и обхваща ПИ с 
идентификатор 73262.38.196 с площ 12 926 кв.м., ПИ с 
идентификатор 73262.38.197 с площ 3 089 кв.м., намиращи се в 
землището на с. Тръбач; ПИ с идентификатор 81619.7.189  с площ 
от 1 216 кв.м., местност „Пъндъклък” в землището на с. Чудомир, 
Община Лозница и е описан в Акт № 257/20.03.2017г. за публична 
общинска собственост, в Акт № 258/20.03.2017 г. за публична 
общинска собственост и в Акт № 259/20.03.2017 г. за публична 
общинска собственост.  
5. Кръг на потребителите : Граждани и обществото 

6. Очаквани резултати от изпълнението на проекта : С 

реализирането на проекта ще се увеличат възможностите за 

изпълнението на язовира и неговите околности за рибовъдство, 

напояване, индивируален и спортен риболов, туристическа и други 

развлекателни дейности; ще се разкрият нови работни места в 

дейностите по използването и поддържането му в изправно 

техническо състояние и ще се повиши бюджетния приход от 

природния ресурс.  



 

3.Прогнозни данни 

по чл. 45, ал. 2 от 

ЗК 

1. Обект, който ще се предоставя за ползване чрез концесия: Язовир 

2. Максимален срок на концесията : 25 г.  

3. Публични средства за плащания от концедента по размер и 

източници на финансиране, включително от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: съгласно финансово – 

икономическия анализ и офертата на концесионера. 

4.Година, през 

която се планира 

откриването на 

процедурата за 

определяне на 

концесионер 

2020 г.  

  

          т. 2 

1. Наименование на 
проекта за 
концесия 

Предоставяне за ползване на язовир – публична общинска 
собственост, /яз. Сейдол/, обхваща ПИ с индентификатор 
65992.16.80, находящ се в с. Сейдол, общ. Лозница, обл. Разград по 
КККР, одобрени със Зап. РД-18-843/23.03.2018 г. на Изп. Директор 

на АГКК 

2.Описание на 
проекта за 
концесия 

1. Целите, които ще се постигнат с възлагането на концесията, 
включително целите, включени в Националната стратегия за 
развитие на концесиите са следните :  
1.1. Ремонтиране и поддържане в експлоатационна годност на 
язовир – публична общинска собственост. 
1.2. Предоставяне на възможности за реализация на конкретни 
дейности  и/или проекти от малкия и среден бизнес в общината. 
1.3. Използване на стопанската инициатива на икономическите 
оператори, чрез финансови и технологични ресурси, както и 
иновативни решения, свързани с използването и поддържането в 
изправно техническо състояние на водостопанската система – 

язовир. 
2. Оценка на съответствието на целите с целите и приоритетите на 
Националната стратегия за развитие на концесиите: Посочените 
цели са изцяло в съответствие с обща цел 4 „ Икономическа 
ефективност при управление на публична собственост в защита 
интереса ма гражданите и обществото“, както и специфичните цели 
по Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на 
концесиите.  
3. Териториален обхват на концесията : землището на с. Сейдол 

4. Обект на концесия: Язовир, със площ от 35 024 кв.м., обхваща 
ПИ с идентификатор 65992.16.80, разположен в землището на с. 
Сейдол, за който има съставен Акт за публична общинска 
собственост  № 80/11.05.1998 г.  
5. Кръг на потребителите : Граждани и обществото 

6. Очаквани резултати от изпълнението на проекта:                           



С реализирането на проекта ще се увеличат възможностите за 
изпълнението на язовира и неговите околности за рибовъдство, 
напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа и други 
развлекателни дейности; ще се разкрият нови работни места в 
дейностите по използването и поддържането му в изправно 
техническо състояние и ще се повиши бюджетния приход от 
природния ресурс.  

3.Прогнозни данни 
по чл. 45, ал. 2 от 
ЗК 

1. Обект, който ще се предоставя за ползване чрез концесия: Язовир 

2. Максимален срок на концесията : 25 г.  
3. Публични средства за плащания от концедента по размер и 
източници на финансиране, включително от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове: НЯМА 

4. Концесионно възнаграждение: съгласно финансово – 

икономическия анализ и офертата на концесионера. 
4.Година, през 
която се планира 
откриването на 
процедурата за 
определяне на 
концесионер 

2020 г.  

          

         Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

          

        Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 
му пред Административен съд – Разград, по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 

 

Вярно с оригинала 

 

 Техн. Сътрудник:                      Председател на ОбС:  
                A. Дживгова                                                        И. Ахмедов 

 

 

 

 

Решението е обявено на  31/10 /2019 г. 
 

 


	„ПРОТИВ” – 0

