ОБОСНОВКА НА
КОНЦЕСИЯ С ПРЕДМЕТ:

„Концесия за ползване на водоем „Интърлъка“,
находящ се в землището на с. Сираково, община
Минерални бани”

1. Законосъобразност на концесията.
Конституцията на Република България регламентира статута на общините и тяхното
право на собственост в разпоредбите на чл. 136 и чл. 140.
Съгласно разпоредбите на чл. 136 и чл. 140 КРБ общината е юридическо лице, основна
административно-териториална единица, в която се осъществява местното
самоуправление и има право на своя собственост, която използва в интерес на
териториалната общност. Законът, регламентиращ статута на общината, е Законът за
местното самоуправление и местната администрация. Законът, регламентиращ правото
на собственост на общината, е Законът за общинската собственост. Според чл. 3, ал. 1
ЗОбС собствеността на общината е публична и частна, като ал. 2, т. 1 на същия член
казва, че публична общинска собственост са „имотите и вещите, определени със
закон“. Законът, определящ водоемите за публична общинска собственост, е Законът за
водите, съгласно чийто чл. 6 „Водите, водните обекти и водностопанските системи и
съоръжения на територията на страната могат да бъдат собственост на
държавата, на общините, на физически и юридически лица“.
В глава втора „Право на собственост върху води, водни обекти и водностопански
системи и съоръжения“, раздел II „Общинска собственост върху водите, водните обекти
и водностопански системи и съоръжения“, е уреден режима на собствеността на
общината върху тези недвижими имоти. Съгласно чл. 18, ал. 1 ЗВ „Собствеността на
общината върху водите, водните обекти, водностопанските системи и съоръжения е
публична и частна….“, като ал. 2 дава забрана за обявяване за частна общинска
собственост на публична общинска собственост върху води. Чл. 19 от същия закон
определя кои води, водни обекти и водностопански обекти и съоръжения са публична
общинска собственост, като ал. 1, т. 1 конкретизира, че такава е собствеността на водите
и водните обекти, когато са разположени на земи – общинска собственост. В
законодателството няма легална дефиниция на термина „водоем“. Терминът се
споменава в § 1, т. 59 ДР ЗВ, в дефиницията на „повърхностно водно тяло“ – отделен и
значим елемент от повърхностните води, като езеро, водоем, поток, река или канал, част
от поток, река или канал, преходни води или пространство от крайбрежните води.
Определение на думата „водоем“ дава тълковния речник – „място, заето с вода или
предназначено за събиране и съхраняване на вода“.
Възникването на правото на собственост на общината се удостоверява с акт за общинска
собственост. За настоящия водоем, предмет на концесионните анализи, е издаден АПОС
№ 547/11.06.2006 г.
Дейностите, свързани с обекта на концесията и естеството на самия обект (публична
общинска собственост), определят предмет на концесията – концесия за ползване.
Съгласно чл. 9 ЗК общината може да предостави възмездно на икономически оператор
правото да извършва определена стопанска дейност с обект, който е публична общинска
собственост. Срещу тази възможност са задълженията на икономическия оператор да
заплаща на общината концесионно възнаграждение, както и да изпълнява инвестиционна
програма, с която да осигури опазване и поддържане на обекта в експлоатационна
годност и правото му да получава приходите от стопанската дейност, извършвана с
обекта на концесията. Концесионерът може да изпълнява строителство за своя сметка,
като изпълнява инвестиционната си програма. При концесия за ползване, когато обектът
на концесията е общинска собственост, винаги се дължи концесионно възнаграждение,
което концесионерът дължи на концедента.
В чл. 7, ал. 3 ЗОбС е регламентирано, че имотите публична общинска собственост могат
да бъдат обект на разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността,
освен ако в закон е предвидено друго, т. е. могат да се предоставят и на концесия, при
спазване на реда и условията, регламентирани в Закона за концесиите. В частност,
относно настоящия обект на анализ, единствената възможна хипотеза, ако обектът не се
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стопанисва от общината, е той да бъде предоставен за разпореждане от общината на
икономически оператор на концесия. В такъв случай, независимо от новоучреденото
право на концесионера да ползва обекта на концесия, общината като концедент ще
продължи да бъде единствен собственик на концесионирания обект, но вече с
ограничено по обхват право на собственост в срока на концесията.
Правомощията на владение, ползване и разпореждане с обекта на концесията са
ограничени за концедента, но те се компенсират за концедента с предимствата,
произтичащи от сключения концесионен договор и представляващи задължения за
извършване на определени действия от страна на концесионера, свързани със
стопанисването, управлението и поддържането на обекта в експлоатационна годност,
което пък ще гарантира и безопасност за жителите на общината.
2. Целесъобразност на концесията.
С концесията се постигат следните цели:
2.1. ефективно управление на водния обект;
2.2. извършване на ремонтно-възстановителни дейности, привеждане на всички
съоръжения в съответствие с повишените изисквания по сигурността и безопасността на
водните обекти, както и упражняване на контрол върху състоянието и ползването на
имота;
2.3. подобряване на фактическото състояние на водния обект с определяне на
конкретните инвестиционни задължения (по размер и видове дейности) в обекта;
2.4. разкриване на нови работни места в селата на община Минерални бани и осигуряване
на допълнителен поминък на населението им;
2.5. осигуряване на допълнителни приходи в общинския бюджет;
2.6. стимулиране на създаването на търговско ориентирани производители и дружества,
произвеждащи за пазара животинска продукция, предназначена за директна продажба
или за преработка;
2.7. предотвратяване влошаването, както и опазването и подобряването на състоянието
на водните екосистеми, на пряко зависимите от тях сухоземни екосистеми и влажни
зони;
2.8. насърчаване на устойчивото използване на водите чрез дългосрочно опазване на
наличните водни ресурси;
2.9. намаляване на вредните последици от наводнения и засушавания.
3. Предмет и обект на концесията.
3.1. Предмет – концесия за ползване на водоем „Интърлъка”, находящ се в землището
на с. Сираково, за извършване на стопанска дейност – развъждане и отглеждане на риба
и други водни организми (аквакултури), напояване, както и всички други дейности,
които биха могли да съпътстват основната дейност, без да я препятстват и не са
забранени от действащото законодателство. На основание чл. 9, ал. 3 ЗК икономическият
оператор е длъжен да опазва и поддържа обекта на концесията, като изпълнява
предложената инвестиционна програма и може да изпълнява строителство за своя
сметка. За реализиране на концесията за ползване, съгласно чл. 20, ал. 5 ЗВ, дейностите
по управление и поддържане на съоръженията съгласно изискванията на наредбата за
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за
техническото им състояние (в сила от 31.01.2020 г.) се възлагат на концесионера.
Изпълнението на строителство, което не се забранява от концедента, е свързано с
извършване на текущ ремонт по смисъла на § 5, т. 43 ДР ЗУТ. Изрично се отбелязва, че
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предметът на концесията не включва основен ремонт по смисъла на § 5, т. 42 ДР ЗУТ и
реконструкция на съоръженията на водоема.
3.2. Обект на концесията – недвижим имот водоем „Интърлъка”, находящ се в
землището на с. Сираково с ЕКАТТЕ 66634, имот с идентификатор № 66634.90.156, обща
площ 45 671 кв. м. и площта на стената, включително и сервитутна ивица – до 5 метър
от очертанията на чашката, при максимално водно ниво, представляващ воден обект.
Обектът е актуван с АПОС № 547/11.07.2006 г. като общинска публична собственост на
община Минерални бани. Няма данни за наличие на отношения на съсобственост с други
лица. Съгласно скица на поземлен имот № 15-1104641-03.12.2019 г. обектът на концесия
граничи с поземлени имоти с идентификатори 66634.95.149, 66634.95.155, 66634.94.151,
66634.90.256, 66634.90.159, 66634.90.158, 66634.90.162, 66634.90.160, 66634.90.262,
66634.90.254.
Към настоящия момент водоем „Интърлъка” се използва за водопой на животни и
особено важно е неговото значение като водоем, който може да се използва за гасене на
горски пожари. Водоемът е разположен на 2,5 км. от с. Сираково.
Чашката на водоема има формата на окръжност, водното огледало се вклинява в сушата,
вследствие на което са се образували малки заливи. От едната страна брегът му е
стръмен, но в останалите части бреговете са полегати и покрити с ниви. Около него са
разположени ниви и пасища. Втокът е откъм опашката на водоема и се формира от
водосбор на извори от горския пояс, малка рекичка и дъждовни води. Той се влива в сухо
дере. Затлачен от наноси и притокът на вода е затруднен.
Захранването на обекта целогодишно е променливо и зависи от климатичните условия
през различните сезони. Дълбочината във водоема в най-ниската му точка при
максимално водно ниво, е между 5 – 2,5 метра. Залятата площ на водоема е 45 дка.
Общият завирен обем Vo, който съдържа в себе си мъртвия и полезния обем, е 160 000
м3. Мъртвият обем, заключен между дъното и кота мъртъв обем, и предназначен за
отлагане на наносите, е около 1 000 м3 а полезният обем, заключен между кота мъртъв
обем и кота най-високо водно ниво, и предназначен за регулиране на оттока – 159 000
м3.
3.3. Технически съоръжения в обекта: язовирно корито, основен изпускател и преливник.
Язовирната стена е в добро състояние. Мокрият откос е с наклон 1:3. Слабо е ерозирал
под напора на колебаещата се водна маса. По откоса са израснали храсти, трева и
единични дървета, които са отрязани и трябва да се почистят. Сухият откос е изпълнен с
наклон 1:2. Като цяло е чист – по него има израснали единични храсти.
Короната на стената е с ширина 7 метра и е обрасла с тръни. Застлана е с пръст и е
валирана с валяк. Преливникът на водоема е формиран в десния край на стената и
представлява обособен канал от каменна заскалявка и пръст, с ширина 6 м. и височина
около 2 м. Той отвежда високите води зад стената. Профилът на преливника е
трапецовиден. На места силно нарушен от климатични и човешки фактори и преливалите
води. По протежението му са израснали единични храсти и дървета. Водоемът разполага
с шахта и два крана, но през годините на експлоатация вътрешната шахта е сериозно
затлачена. От страната на мокрия откос при вътрешния ръб шахтата на основния
изпускател е под нивото на водата в момента.
Обектът се стопанисва от община Минерални бани и е в добро състояние.
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3.4. Изводи за състоянието на обекта. Водоемът е в добро състояние, но е необходимо да
се положат грижи за него във връзка с нормалната му експлоатация.
4. Изискванията към офертите, наричани по-нататък „минимални изисквания към
офертите“.
4.1. За да регистрира своето участие в концесионната процедура, заинтересованото лице,
което в този етап се нарича участник, трябва да подаде заявление и оферта за участие.
Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение.
4.2. Предложението съдържа конкретни мотивирани предложения по критериите за
възлагане, финансово-икономически модел с анализ на паричните потоци на концесията
и конкретен срок на концесията – 25 години. Конкретните технически и функционални
изисквания, финансово-икономически изисквания и правни изисквания към обекта на
концесията и към извършваната с него стопанска дейност, включително относно
концесионното възнаграждение и инвестиционната програма са посочени в анализите
към настоящата обосновка на концесията. Предложението съдържа още доказателства за
осъществимостта на направените предложения по критериите за възлагане, други
предложения, разработки и информация в изпълнение на изискванията, определени с
документацията за концесията, предложение за създаване на проектно дружество (когато
е приложимо), деклариране на срока на валидност на офертата, деклариране на
произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари;
4.3. Обвързващото предложение съдържа резюме на конкретните предложения по
критериите за възлагане.
5. Прогнозни финансово-икономически елементи на концесията, включително
максималния срок на концесията.
5.1. Прогнозата за приходите се прави на базата на шарановото стопанство, развито в
концесионния обект, в Приложение № 1 – реалистична прогноза, Приложение № 2 –
оптимистична прогноза и Приложение № 3 – песимистична прогноза. Основа при
определяне на приходите е конкретизиране на следните величини:
5.1.1. действително използваема площ – концесионният обект е с размери, 45,672 дка.
Образуваният сух откос е с размери 1 дка, което определя действително използваема
водна площ от 40 дка при оптимистична прогноза, 35 дка при реалистична прогноза и 25
дка при песимистична прогноза;
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5.1.2. срок за отглеждане на зарибителен материал
Зарибяване с еднолетен рибен материал (50 гр.) и отглеждането му до двулетна възраст.
5.1.3. зарибителен материал на декар
Препоръчителните за водоема количества са 100-150 еднолетни рибки. Изчисленията ще
бъдат осъществявани при реалистична прогноза (120 бр./дка), песимистична прогноза
(75 бр./дка) и оптимистична прогноза (250 бр./дка);
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5.1.4. оцеляемост на еднолетните до двулетна възраст
Заложена е 45 % при песимистична прогноза, 60 % при реалистична прогноза и 80 % при
оптимистична прогноза. Тази стойност се определя въз основа на анализа на
екологичната и физико-биологичната особености на района.
5.1.5. тегло на двулетните риби – 1.500 кг.;
5.1.6. улов на риба – улов на 80 % от двулетната риба и по-голяма;
5.1.7. преживяване на първата зима от малките рибки – 20 %;
5.1.8. срок на концесията – 25 години;
Резултатите, получени при посочените по-горе стойности на изброените величини,
отразени в приложенията сочат, че при реалистична прогноза общите приходи от
търговията с риба се очакват да са 233 333,33 лв., при песимистична – 107 830,59 лв. и
при оптимистична – 667 074,12 лв.
5.2. Определяне на очакваните разходи по концесионния обект.
- за развиване на стопанската дейност – предмет на концесията;
- за изпълнение на задълженията, предвидени в наредба за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, в
сила от 31.01.2020 г., както и на другите относими нормативни актове;
- за изпълнение на договорената инвестиционна програма;
- за концесионното възнаграждение;
- за издръжка и квалификация на персонала;
Използването на значителни природни ресурси в рибовъдството предполага разходите
за тази стопанската дейност да заемат 45 % - 65 % от общите приходи.
Прогноза
Приходи
Разходи
Резултати

Песимистична с Оптимистична с Реалистична
с
разходи -45 % от разходи -65 % от разходи -55 % от
приходите
приходите
приходите
107 830,59 лв.
667 074,12 лв.
233 333,33 лв.
48 523,76 лв.
433 598,18 лв.
128 333,33 лв.
59 306,83 лв.
233 475,94 лв.
105 000,00 лв.

При вземане под внимание на самовъзпроизводствените възможности на рибите на
тригодишна възраст може да се предположи увеличение на рибните пасажи екстензивно,
без влагане на допълнителни средства за зарибителен материал, което би довело до
увеличаване на прогнозните резултати с допълнителни 34%-47% спрямо така
представените данни.
5.3. Концесионно възнаграждение.
За определяне на концесионното възнаграждение са използвани прогнозните общи за
целия срок на концесията (25 г.) реалистични приходи по Приложение № 1 – 233 333,33
лв. Приема се за справедливо концесионното възнаграждение да е между 5% и 10 % от
очакваните приходи. Предлаганият размер на годишното концесионно възнаграждение
за водоем „Интърлъка“ е средната стойност между тези две граници – 700,00 лв. Тази
стойност е предвидена за минимално годишно концесионно възнаграждение при
определяне на стойностите на критериите за оценка на офертите при провеждане на
откритата процедура за възлагане на концесията.
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Определяне на минималното концесионно възнаграждение
Долна граница на
Горна граница на
Средно
концесионното
концесионното
концесионно
възнаграждение
в
възнаграждение
в
възнаграждение
в
Очаквани
лв. – 5% от
лв. – 10% от
лв. – 7,5% от
приходи за
очакваните
приходи
очакваните
приходи
очакваните
приходи
целия срок на
за целия
за
за целия
за
за целия
за
концесията в лв.
срок на
година
срок на
година
срок на
година
концесията
концесията
концесията
233 333,33
11 666,67
466,67
23 333,33
933,33
17 500,00
700,00
5.4. Размер и вид на гаранциите.
Гаранция за изпълнение на концесионния договор в удвоен размер на минималното
концесионно възнаграждение – 1 400,00 лв. във вид на банкова гаранция или парична
сума.
5.5. Срок на концесията.
От направения анализ на ликвидността на направената инвестиция става ясно, че
минималният период за нейното изплащане е 7 години. В рамките на този период обектът
трябва да бъде възстановен напълно и впоследствие неговата нормална експлоатация би
генерирала описаните в реалистичната прогноза на приходите средства. След визирания
период на възвръщане на инвестицията концесионерът периодично трябва да извършва
мероприятия по почистването на водоема, ремонт на амортизирани съоръжения и други
мероприятия, които биха гарантирали повишаването рибопродуктивността в обекта и
сигурността му. Ето защо, за да има бъдещият концесионер сериозен интерес към
дългосрочна експлоатация на концесионния обект е препоръчително срокът на концесия
да бъде 25 години.
5.6. Инвестиционната дейност.
Разработената в концесионните анализи минимална по обхват и съдържание
инвестиционна програма осигурява безопасна експлоатация на водоем „Интърлъка“ и
най-добро съотношение на качество и цена на експлоатационната годност и поддържане
на обекта на концесията. Чрез програмата с общ размер на разходите за 25-годишния
срок на концесията от 213 082,00 лв. без ДДС ще се постигнат целите на концесията за
привеждане на всички съоръжения в съответствие с повишените изисквания по
сигурността и безопасността на водните обекти, подобряване на фактическото състояние
на водния обект и възстановяването му нормалното му функционално равнище.
6. Възможност за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна
финансова помощ за финансиране на разходи по концесията чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Не се предвижда.
7. Основни права и задължения на страните по концесионния договор.
7.1. Права на концесионера:
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- да ползва обекта на концесия, съобразно предназначението му и стопанската дейност,
която има право да осъществява, съгласно уговореното в този договор в съответствие с
нормативните изисквания за този тип обекти, като не допуска неправилна експлоатация;
- да осъществява следните видове стопанска дейност: развъждане и отглеждане на риба
и други водни организми (аквакултури), напояване, както и всички други дейности,
които биха могли да съпътстват основната дейност, без да я препятстват и не са
забранени от действащото законодателство;
- да получава приходи от извършваната от него стопанска дейност, извършвана с обекта
на концесията;
- да изисква съдействието на община Минерални бани в случай че трети лица извършват
дейностите и услугите, за които концесионерът има права по силата на този договор;
- да иска изменение и/или допълнение на договора за концесия, когато обстоятелствата,
при които е бил сключен се променят трайно и съществено и това води до несъответствие
между правата и задълженията на страните;
- да ползва съществуващата към момента на приемане на обекта на концесията
инженерна и техническа инфраструктура, както и цялата налична документация,
свързана с концесията;
- да уведомява концедента за случаите на нарушение на правата, предоставени му с
договора за концесия;
7.2. Задължения на концесионера:
- да спазва изискванията относно управлението, стопанисването, поддържането и
експлоатацията, предписани от комисията, извършваща проверки на техническото
състояние на водоема и документацията по концесията;
- да заплати на концедента еднократното концесионно възнаграждение, дължимо към
датата на влизане в сила на концесионния договор, както и да заплаща годишното
концесионно възнаграждение за срока на концесията при условията, в сроковете и по
реда, определени в този договор;
- да заплаща всички разходи по опазването, поддържането и експлоатацията на обекта
на концесията, в това число, но не само – данъците и таксите по ЗМДТ, както и всички
дължими общински и държавни такси;
- да използва обекта на концесия добросъвестно, съгласно предназначението му и
дейностите, за които е възложена концесията, като не допуска действия, които могат да
доведат до икономическа неизгодност на експлоатацията му, както и да не променя
предназначението на обекта на концесия;
- да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесионния договор, както
и да не предоставя на трети лица права върху водоема, предмет на концесията, да не го
обременява с вещни тежести;
- да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които могат
да унищожат, увредят или да доведат до промяна площта и качеството на имота, или да
увредят околната среда:
- да ползва водоема съгласно неговото предназначение и при необходимост от текущ
ремонт да извършва същия след писмено одобрение от концедента и след извършване на
съгласуванията, предвидени в нормативните актове;
- да изготвя отчет по изпълнение на инвестиционната програма в едномесечен срок от
изтичането на всяка година, считано от датата на влизане в сила на концесионния
договор, в който се включва описание на разходите, осъществени в изпълнение на
инвестиционната програма.
- да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на
концесионната територия;
- да съгласува предварително с концедента извършването на строителство и подобрения
на концесионната територия;
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- да изпълни дейностите, предвидени в инвестиционната програма, по начина и в
сроковете, определени в офертата, образец № 4 „Предложение“, разработка „Описание
на дейностите при изпълнение на концесионния договор“. Неизпълнението на това
задължение е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на
концедента;
- да осъществи първоначалната инвестиция в обекта на концесията в срок до една година,
считано от датата на влизане в сила на концесионния договор;
- да предаде водоема и свързаните с него съоръжения на концедента при изтичане срока
на концесията, в състояние, годно за експлоатация, при отчитане на ползването му през
срока на концесията;
- да уведоми незабавно концедента за евентуални вредни въздействия върху обекта на
концесията;
- да осигурява достъп до обекта на концесия на концедента, като в изпълнение на това
задължение предоставя информация за изпълнение на инвестиционната програма и
другите задължения по концесионния договор и всяка друга информация, свързана с
обекта на концесия. Концесионерът се задължава да осигурява достъп и на
компетентните органи при извършване на съответните им контролни функции и при
необходимост от извършване на неотложни работи от обществено значение или за
защита на обществения ред и сигурност;
- да предприема всички необходими мерки за намаляване негативното въздействие от
упражняваната от него дейност върху естественото физично, химично и биологично
състояние на водите във водния обект;
- да опазва водоема от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото
количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на
екосистемите и предотвратяване на екологичните щети;
- да спазва предписанията на компетентните органи за обекта на концесията и дейностите
във връзка с опазването на околната среда и водите;
-да не използва лицензи, оборудване и технологии, които да създават опасност за
замърсяване или увреждане на околната среда над границите на действащите норми и
стандарти. В случай на замърсяване или увреждане на околната среда концесионерът е
длъжен да обезщети причинените вреди до размера на средствата, необходими за
възстановяване на последиците от тях;
- при необходимост да представи оценка за въздействието върху околната среда,
съгласно изискванията на действащото законодателство;
- да контролира достъпа на посетители до обекта на концесия, с оглед опазване на
здравето им и обществения ред;
- да предостави при поискване и необходимост вода от водоема за напояване на
селскостопански култури в количество, незастрашаващо отглежданата риба;
- да предоставя места за общо водовземане и ползване на водния обект за лични нужди,
отдих и водни спортове, водопой на животни и къпане, като условията и реда за
използване на водния обект следва да бъдат определени от концедента, в съответствие с
издаденото разрешително за ползване на водния обект и по начин, който гарантира
опазването на живота и здравето на населението и на околната среда.
- да пази язовирната стена, като не допуска по язовирната стена да се извършват следните
дейности – обработване и нарушаване повърхността, поставяне на стълбове или знаци,
засаждане на дървета или храсти, строеж на кладенци или рибарници, изхвърляне на
отпадъци или други предмети;
- да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в обекта на
концесията;
- да не изпуска на 100 % водата от водоема при извършване на годишния улов на риба;
- да застрахова ежегодно за своя сметка, върху стойността на обекта, за срока на
концесията и в полза на концедента обекта на концесия;
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- да предприеме необходимите действия относно получаване на разрешително за
ползване на воден обект, в двумесечен срок от сключване на концесионния договор, като
разходите са за сметка на концесионера;
- да изпълнява задълженията, регламентирани в наредба за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, в
сила от 31.01.2020 г., закона за водите и свързаните с него нормативни актове, както и да
съобразява дейността си с действащото законодателство;
- да изпълнява задълженията по чл. 142 ЗВ – при изпускане на води от хидротехнически
съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при
извършване на ремонтни работи да уведоми предварително община Минерални бани,
басейнова дирекция и органите на Министерството на вътрешните работи.
- да изготви авариен план в съответствие с изискванията на чл. 138а, ал. 1 и 2 ЗВ и
приложение № 2 към чл. 57, ал. 2 от наредба за условията и реда за осъществяване на
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, в сила от 31.01.2020 г.;
- да съгласува аварийния план по предходната точка с кмета на община Минерални бани
и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката в
тримесечен срок от влизането в сила на концесионния договор;
- да предприеме мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние
и експлоатацията на стената на водоема и съоръженията към нея, дадени от
компетентните контролни органи;
- да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 ЗЗБ;
- при упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права,
концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, относно опазване на
човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените
територии, зони и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването
на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон, съгласно действащото
законодателство и наредбите на Общински съвет – Минерални бани;
- да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи
опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда,
човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в
други случаи, определени със закон.
- да не разполага жилищни и вилни сгради и стопански постройки в сервитута на
хидротехническите съоръжения и язовирната стена.
- на концесионера се забранява в прилежащите земи на водохранилището складиране на
пестициди, депониране и третиране на отпадъци, строителство на животновъдни ферми,
строителство на стопански и жилищни постройки, миенето и обслужването на
транспортни средства и техника, засаждането на трайни насаждения с плитка коренова
система, изхвърлянето на отпадъци.
- концесионерът, като стопанисващ водният обект, е длъжен да осигури:
1. поддържането в техническа изправност на водностопанската система и
хидротехническите съоръжения, включително на язовирната стена и съоръженията към
нея
2. използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхното
състояние, отговаряща на изискванията на наредба за условията и реда за осъществяване
на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, в сила от 31.01.2020 г.
3. използването на информационна система, предоставена от Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор
4. спазване на изискванията за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени
и на съоръженията към тях, определени в наредба за условията и реда за осъществяване
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на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, в сила от 31.01.2020 г.
5. регулиране на водните нива във водоема с цел намаляване на риска от наводнения.
6. осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирната стена и на
съоръженията към нея и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
съгласно наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на
контрол за техническото им състояние, в сила от 31.01.2020 г.
7. писмено да уведоми председателя на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор:
7.1. при всеки избор или промяна на оператора на язовирната стена и съоръженията към
нея - в 7-дневен срок от промяната;
7.2. за резултатите от извършените периодични проверки по реда на наредба за условията
и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им
състояние, в сила от 31.01.2020 г.
8. Информацията по т. 7.2 се изпраща и на областния управител за нуждите на комисията
по чл. 138а, ал. 3 ЗВ
- да спазва изискванията и забраните, регламентирани в ЗВ, да спазва нормативните
изисквания при експлоатация на съоръженията на водоема, произтичащи от ЗВ,
наредбата за ползване на повърхностни води, както и да спазва изискванията за опазване
на околната среда и биоразнообразието
- да инициира процедурата по чл. 46 ЗВ по издаване на разрешително за ползване на
водния обект, за да осъществява дейности по аквакултури, пред община Минерални бани
- да извърши регистрация в ИАРА, след определяне на лимити за обема на производство,
необходими площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на
техническите съоръжения през определен период. След извършената регистрация
концесионерът придобива правото да извършва риболов и продажба на рибата,
съответно да реализира приходи от обекта на концесията.
7.3. Права на концедента:
- да получава концесионните възнаграждения при условия и срокове, определени с
концесионния договор, както и гаранции, обезщетения и неустойки;
- да придобие след изтичане срока на концесията или при неговото преждевременно
прекратяване правото на собственост върху водоема, дълготрайните материални активи,
инженерна инфраструктура, техническа и друга документация и информация, изготвена
във връзка с обекта на концесията;
- да изисква изпълнение на задълженията на концесионера за изпълнение на
инвестиционната програма и да контролира изпълнението на задълженията на
концесионера по договора, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване
на информация и документи по всяко време, без да пречи на работата на концесионера;
- при предсрочно прекратяване на договора, по вина на концесионера или при
предсрочно прекратяване на договора по инициатива на концесионера, концедентът има
право на обезщетение, включващо:
1. концесионното възнаграждение за период от една година след датата на прекратяване
на договора;
2. стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща поддръжка и
ремонт на обекта и прилежащите му съоръжения, определени във финансовоикономическия анализ, за периода от началото до датата на прекратяване на концесията.
- да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договора,
включително и чрез право на достъп до обекта и до документацията на концесионера за
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осъществяване на контролните си правомощия, при условия и по ред, определени с
концесионния договор;
- при настъпване на форсмажорни обстоятелства да уведоми концесионера за
временното използване на обекта на концесията от компетентните органи;
- да съхранява екземпляр от правния, финансово-икономическия и технически анализ и
всички други документи, във връзка с осъществяването на концесията;
- да получава ежегодно в едномесечен срок от изтичането на всяка година, считано от
датата на влизане в сила на концесионния договор, отчет по изпълнение на
инвестиционната програма, в който се включва описание на разходите, осъществени в
изпълнение на инвестиционната програма.
- да получава всякаква информация и документация, свързани с възлагането на
концесията;
- да прекрати едностранно действието на договора за концесия преди изтичане срока на
концесионния договор, ако концесионерът не изпълнява предвидените в него
задължения и при условията, посочени в договора;
- да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени вреди
от концесионера;
- да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е
бил сключен, се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни;
- да прекрати концесионния договор при обстоятелства, водещи до нарушаване на
икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалното използване на водоема за
стопанска дейност и безопасната експлоатация на хидротехническите съоръжения;
- Правата на концедента включват всички описани в договора задължения на
концесионера.
7.4. Задължения на концедента:
- да предостави на концесионера за срока на договора изключителните права за ползване
върху обекта на концесията и да не предоставя тези права на трети лица за срока на
действие на концесионния договор;
- да съгласува своевременно предоставените му от концесионера проекти;
- да не пречи и ограничава концесионера да осъществява правата си по концесията и
концесионния договор, освен в случаите, уредени в закон и/или в концесионния договор;
- да оказва съдействие на концесионера при осъществяването на концесията
включително да издава необходимите разрешения за извършване на дейността, включена
в съдържанието на концесионното му право, в съответствие с нормативните актове за
това;
- да не дава други разрешения за каквото и да е ползване на водоема на други лица за
времето на действие на концесионния договор;
- да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
- да съгласува проектите по поддържането на водоема и да съхранява документацията;
- да не разгласява станала му известна информация относно концесионера,
представляваща търговска тайна;
- да предаде на концесионера обекта на концесия с приемо-предавателен протокол в
седемдневен срок от датата на влизане в сила на договора за концесия.
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