
 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 66/27.02.2019 ГОДИНА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 557 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема тригодишната бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности за периода 2020 – 2022 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 558 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40 ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Гълъбово 2019 – 2022 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 559 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Гълъбово, РЕШИ: 

І. Допълва раздел II „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем“, точка 2.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем за 

поставяне на кафе-автомати“ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост на Община Гълъбово за 2019 г., като се създават нови точки, както следва: 

Точка 3 /нова - с реш.№.../…2019 г./ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се върху 

част от улица с о.т.237а – 236 по плана на гр.Гълъбово с площ от 1 кв.м. 

Точка 4 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част 

от УПИ V 1097, кв.81 по плана на с.Обручище с площ от 1 кв.м 

Точка 5 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се върху 

част от улица с о.т 105 – 106 по плана на с.Обручище с площ от 1 кв.м 

Точка 6 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се върху 

част от улица с о.т 15 – 16 по плана на с.Мусачево с площ от 1 кв.м 

Точка 7 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част 

от УПИ I „за озеленяване“, кв.18 по плана на гр.Гълъбово, площ от 1 кв.м 

ІІ. Допълва раздел II „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем“, точка 2.3 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем за 

поставяне на преместваеми съоръжения“ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост на Община Гълъбово за 2019 г., като се създават нови точки, както следва: 

Точка 11 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, 

находящо се в част от УПИ ІІ „за озеленяване“, кв.65 по плана на гр.Гълъбово с площ от 15 кв.м 

Точка 12 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Метален павилион /бивш тото пункт/ находящ се в част от УПИ IV „за 

културен дом, магазини, сладкарница, ресторант, фурна, трафопост, озеленяване“, кв.57 по плана на 

с.Медникарово с площ от 14,19 кв.м. 

III. Допълва и изменя раздел VI „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за 

възлагане чрез концесия“ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

на Община Гълъбово за 2019 г., както следва: 

1. Отменя т.1 от раздела 

2. Създават се нови точки, както следва: 

Точка 7 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Водоем-язовир имот № 000108, находящ се в землището на с.Искрица, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 32857, местност „Близнаците“ с площ на водоема 8,208 дка /АОС № 18/15.09.1998 г./ 

Точка 8 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Водоем-язовир имот № 000115, находящ се в землището на с.Искрица, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 32857, местност „Близнаците“ с площ на водоема 11,029 дка /АОС № 19/15.09.1998 г./ 

Точка 9 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Водоем-язовир имот № 000140, находящ се в землището на с.Великово, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 10416, местност „-“ с площ на водоема 84,403 дка /АОС № 4/15.09.1998 г./ 
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Точка 10 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Водоем-язовир имот № 000375, находящ се в землището на с.Помощник, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 57515, местност „-“ с площ на водоема 11,118 дка /АОС № 3033/14.02.2019 г./ 

Точка 11 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Водоем язовир имот № 001752, находящ се в землището на с.Обручище, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 53134, местност „-„ с площ от 7,771 дка /АОС № 3034/14.02.2019 г./ 

Точка 12 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Водоем язовир имот № 001753, находящ се в землището на с.Обручище, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 53134, местност „-„ с площ от 1,027 дка /АОС № 3035/14.02.2019 г./ 

Точка 13 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Водоем язовир имот № 001754, находящ се в землището на с.Обручище, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 53134, местност „-„ с площ от 2,196 дка /АОС № 3036/14.02.2019 г./ 

IV. Допълва раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за продажба“на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Гълъбово за 2019 

г., като се създават нови точки, както следва: 

 

Землище с.Главан ЕКАТТЕ 14951 

нова - с реш.№.../...2019 г. Имот № Площ/дка Категория НТП 

3 005286 2,116 Шеста Лозе 

4 005291 1,487 Шеста Лозе 

5 005341 1,750 Шеста Лозе 

6 005517 1,186 Шеста Лозе 

7 005562 1,356 Шеста Лозе 

8 005606 1,202 Шеста Лозе 

9 006307 1,769 Девета Лозе 

10 006415 2,044 Девета Лозе 

11 006521 1,261 Девета Лозе 

12 006527 0,943 Девета Лозе 

13 006534 0,784 Осма Лозе 

14 006547 1,114 Девета Лозе 

15 006613 1,749 Девета Лозе 

16 006704 1,721 Осма Лозе 

17 006706 1,026 Осма Лозе 

18 006715 0,736 Девета Лозе 

19 006736 0,712 Девета Лозе 

20 006759 1,071 Девета Лозе 

21 006769 1,006 Девета Лозе 

22 006771 0,734 Девета Лозе 

23 006802 2,336 Осма Лозе 

24 006805 2,114 Шеста Лозе 

25 006806 5,615 Шеста Лозе 

26 006807 1,040 Шеста Лозе 

27 007076 2,909 Девета Лозе 

28 007102 1,075 Девета Лозе 

29 007173 1,033 Осма Лозе 

30 007175 1,784 Девета Лозе 

31 007192 1,984 Девета Лозе 

32 007199 2,055 Пета Лозе 

33 007256 3,793 Девета Лозе 

34 007260 1,273 Девета Лозе 

35 008368 2,870 Шеста Лозе 

36 008440 1,954 Девета Лозе 
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37 007069 1,178 Девета Лозе 

 

Землище с.Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535 

нова - с реш.№…/...2019 г. Имот № Площ/дка Категория НТП 

38 000181 1,358 пета изоставена нива 

39 000198 2,738 пета изоставена нива 

40 000229 2,105 пета изоставена нива 

41 000244 1,699 пета изоставена нива 

42 000271 1,467 пета изоставена нива 

43 000272 1,215 пета изоставена нива 

44 000273 0,890 пета изоставена нива 

45 000344 4,273 пета изоставена нива 

46 000391 22,288 пета изоставена нива 

47 000640 4,340 шеста изоставена нива 

48 000851 1,103 осма изоставена нива 

49 000853 2,282 пета изоставена нива 

50 000907 2,098 пета изоставена нива 

51 000257 4,370 пета нива 

52 000258 4,523 пета нива 

53 000260 1,672 пета нива 

54 000261 1,594 пета нива 

55 000262 1,694 пета нива 

56 000266 4,954 пета нива 

57 000282 5,083 пета нива 

58 000293 1,803 пета нива 

59 000297 0,074 пета нива 

60 000300 3,602 пета нива 

61 000309 2,363 пета нива 

62 000310 0,012 пета нива 

63 000313 0,325 пета нива 

64 000355 1,000 пета нива 

65 000412 1,689 пета нива 

66 000611 2,902 седма нива 

67 000711 2,107 пета нива 

68 000737 0,913 пета нива 

69 000878 1,220 осма нива 

70 000898 1,265 пета нива 

71 000927 1,075 пета нива 

72 000929 0,926 пета нива 

73 000933 0,775 пета нива 

74 000935 0,532 пета нива 

75 000936 0,570 пета нива 

76 000938 0,799 пета нива 

77 000951 0,534 пета нива 

78 000953 1,523 пета нива 

79 001045 1,039 пета нива 
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80 001047 1,163 пета нива 

81 001078 0,603 пета нива 

82 001089 0,643 пета нива 

83 001091 0,516 пета нива 

84 001097 0,525 пета нива 

85 001099 0,763 пета нива 

86 001117 0,788 пета нива 

87 001122 0,656 пета нива 

88 001124 0,742 пета нива 

89 001127 0,728 пета нива 

90 001130 0,682 пета нива 

91 001131 0,611 пета нива 

92 001133 0,624 пета нива 

93 001132 0,626 пета нива 

94 001134 0,648 пета нива 

95 001137 0,638 пета нива 

96 001143 0,635 пета нива 

97 001205 0,367 пета нива 

98 001222 0,722 пета нива 

99 001328 0,547 пета нива 

100 001525 2,513 десета нива 

101 001527 1,900 десета нива 

102 017003 48,157 осма нива 

103 023066 1,600 пета нива 

104 105026 2,015 пета нива 

105 154020 11,495 пета нива 

106 158003 5,402 шеста нива 

107 000213 18,227 пета изоставена нива 

108 000521 11,291 пета изоставена нива 

109 001498 5,000 пета нива 

110 022040 14,000 пета нива 

111 025021 4,100 пета нива 

112 039024 5,901 пета нива 

113 040032 3,200 пета нива 

114 058007 4,800 пета нива 

115 061007 14,700 пета нива 

116 090008 7,985 пета нива 

117 108009 7,201 пета нива 

118 108016 37,100 пета нива 

119 126008 52,171 седма нива 

120 128028 10,800 пета нива 

121 130001 71,911 седма нива 

122 143002 48,025 осма нива 

123 144001 153,474 осма нива 

124 150034 13,000 осма нива 

125 156009 7,703 пета нива 
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126 156042 3,001 пета нива 

127 161030 58,095 шеста нива 

128 161036 17,201 шеста нива 

 

Точка 129 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Имот № 001091, находящ се в землището на с.Главан, местност 

„Карталя“, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя с площ от 3,137 дка 

V. Допълва раздел II „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем“, точка 2.7 „Имоти – общинска собственост, които ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване или 

безвъзмездно управление“ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

на Община Гълъбово за 2019 г., като се създават нови точки, както следва: 

Точка 1 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Част от сграда /Общинска администрация/, представляваща стълбищна 

площадка за изход на покрив, находяща се в УПИ I 703, кв.155 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна 

система с площ от 2 кв.м., АОС № 1117/21.01.2011 г. 

Точка 2 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Част от сграда /МБАЛ/, представляваща таванско помещение, находяща се 

в УПИ I, кв.111 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м., АОС № 

1/01.06.1996 г. 

Точка 3 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Част от сграда /ПК „Дружба“/, представляваща складово помещение, 

находяща се в УПИ II КОО „за озеленяване“, кв.128 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с 

площ от 2 кв.м., АОС № 898/26.10.2006 г. 

Точка 4 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Част от сграда /ПК „Тополите“/, находяща се в УПИ I „за озеленяване“, 

кв.18 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м, АОС № 57/30.09.1998 г. 

Точка 5 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Част от сграда /НЧ „Просвета“, представляваща задкулисно пространство, 

находяща се в УПИ XIII, кв.1 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м., АОС 

№ 165/10.12.1999 г. 

Точка 6 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Част от сграда /РУ „Полиция“, стълбищна площадка за таванско 

помещение, находяща се в УПИ I, кв.152 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 

кв.м., АОС № 158/25.08.1999 г. 

Точка 7 /нова - с реш.№.../...2019 г./ Част от сграда /БКС и ООС/, представляваща складово помещение, 

находяща се в УПИ II „за озеленяване“, кв.118 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ 

от 2 кв.м., АОС № 3037/14.02.2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 560 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с §8 от ПРЗ на ЗК и чл.8 ал.9 т.2 от ЗОС, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

Допълва План за действие за общинските концесии на Община Гълъбово /2018-2020 г./ с недвижими имоти - 

водоеми-язовири, съгласно приложение 1 – неразделна част от настоящото решение 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 561 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 ал.5 от Закона за опазване на околната среда, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Отчет за 2018 г. за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за 

намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 

въздух на община Гълъбово с период на действие 2014 – 2018 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 562 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 563 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 ал.1 

от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Гълъбово за 2019 г. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 564 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема Отчет на Общински план за младежта за 2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 565 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 ал.3 и чл.16 ал.2 и ал.3 от Закона за 

младежта, Общински съвет - Гълъбово, реши: 

Приема Общински план за младежта за 2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 566 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Приема информация по изпълнение на мероприятията, включени в Общински спортен календар за 2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 567 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

Утвърждава Общински спортен календар за 2019 г. с набелязаните спортни и туристически дейности и 

мероприятия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 568 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Гълъбово, реши: 

1. Дава съгласие Община Гълъбово да прехвърли правото на собственост  на придаваемо дворно място с площ 

96 кв.м. – частна общинска собственост, представляващо част от УПИ XVII 695, в кв.63 по плана на гр.Гълъбово. 

Правото на собственост да бъде прехвърлено на дружество с ограничена отговорност „ТОДИЕН“ ЕООД, с адрес 

на управление: гр.Гълъбово, ул.“Александър Стамболийски“ № 28, в качеството на собственик на УПИ XVII 695, 

находящ се в кв.63 по плана на гр.Гълъбово, съгласно нотариален акт 35/1995 г., том ІІІ, стр.118, парт.59, 

рег.1/08.11. 2000 г.  

2. Правото на собственост да се прехвърли срещу заплащане на 1055,00 лв. /хиляда петдесет и пет лева/ без 

ДДС, която сума представлява пазарната цена на придаваемото дворно място. 

3. Упълномощава кмета на Община Гълъбово да сключи договор за прехвърляне на собствеността. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 569 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал.1, чл.12 ал.3, чл.39 ал.2 и ал.4 от ЗОС, Общински съвет – 

Гълъбово, реши:  

1. Предоставя на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“- МВР гр.София, за безвъзмездно 

управление части от сгради публична и частна общинска собственост за монтиране на крайни акустични 

устройства сиренни системи, върху следните обекти: 

1.1. Част от сграда /Общинска администрация/, представляваща стълбищна площадка за изход на покрив, 

находяща се в УПИ I 703, кв.155 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м, 

АОС № 1117/21.01.2011 г. 

1.2. Част от сграда /МБАЛ/, представляваща таванско помещение, находяща се в УПИ I, кв.111 по плана на 

град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м, АОС № 1/01.06.1996 г. 

1.3. Част от сграда /ПК „Дружба“/, представляваща складово помещение, находяща се в УПИ II КОО „за 

озеленяване“, кв.128 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м, АОС № 

898/26.10.2006 г. 

1.4. Част от сграда /ПК „Тополите“/, находяща се в УПИ I „за озеленяване“, кв.18 по плана на град Гълъбово за 

поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м, АОС № 57/30.09.1998 г. 

1.5. Част от сграда /НЧ „Просвета“/, представляваща задкулисно пространство, находяща се в УПИ XIII, кв.1 

по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м, АОС № 165/10.12.1999 г. 
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1.6. Част от сграда /РУ „Полиция“/, стълбищна площадка за таванско помещение, находяща се в УПИ I, кв.152 

по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м, АОС № 158/25.08.1999 г. 

1.7. Част от сграда /БКС и ООС/, представляваща складово помещение, находяща се в УПИ II „за озеленяване“, 

кв.118 по плана на град Гълъбово за поставяне на сиренна система с площ от 2 кв.м АОС № 3037/14.02.2019 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Гълъбово да предприеме действия по сключването на договор за последващи 

действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 570 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 ал.1, чл.40 ал.2, чл.51 ал.2 и чл.71 ал.1 от 

Закона за концесиите, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесии за ползване по реда на Закона за концесиите и Правилника 

за прилагане на закона за концесиите при следните условия: 

І. Предмет и обект на концесиите –  

1. Предмет на концесиите: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях 

съоръжения в технически изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени 

средства и на свой риск и извършване на дейностите рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, 

туристическа, почивна и спортна дейност.“ 

2. Обект на концесиите: 

2.1. Концесия 1: Язовир, в имот №000346, находящ се в землището на с.Главан, община Гълъбово, ЕКАТТЕ 

14951, с площ 10,373 дка. Начин на трайно ползване – водоем-язовир, съгласно Акт за общинска собственост № 

40/15.09.1998 г. на Община Гълъбово“. 

2.2. Концесия 2: Язовир, в имот №000618, находящ се в землището на с.Главан, община Гълъбово, ЕКАТТЕ 

14951, с площ 2,063 дка. Начин на трайно ползване – водоем-язовир, съгласно Акт за общинска собственост № 

34/15.09.1998 г. на Община Гълъбово“. 

2.3. Концесия 3: Язовир, в имот №000026, находящ се в землището на с.Помощник, община Гълъбово, 

ЕКАТТЕ 14951, с площ 76,678 дка. Начин на трайно ползване – водоем-язовир, съгласно Акт за общинска 

собственост № 42/15.09.1998 г. на Община Гълъбово“. 

2.4. Концесия 4: Язовир, в имот №043046, находящ се в землището на с.Помощник, община Гълъбово, 

ЕКАТТЕ 14951, с площ 2,892 дка. Начин на трайно ползване – водоем-язовир, съгласно Акт за общинска 

собственост № 44/15.09.1998 г. на Община Гълъбово“. 

ІІ. Други стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обектите на концесиите – 

рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа дейност, както и всички други дейности, 

разрешени от действащото законодателство. 

ІІІ. Срок на концесиите – 25 (двадесет и пет)  години. 

ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор.  

V. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса - парична вноска в размер на 50 % 

от началното годишно концесионно възнаграждение. 

VI. Условия за осъществяване на концесиите, както и обстоятелствата от фактически или правен 

характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс 
– нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективна и безопасна 

експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на концесията, може да възникне в 

резултат на влиянието на три основни групи от фактори: 

1. Фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността на обекта. В момента такива 

обстоятелства не са установени, видно от констатациите на концесионните анализи; 

2. Фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за ползване на води от язовира; 

3. Фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и безопасност, регламентирани в 

действащото законодателство. В този случай отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на 

концесионера, с оглед на задължението му да извършва всички мероприятия по текущото поддържане, ремонт и 

реконструкция на хидротехническите съоръжения (съгласно концесионния анализ и проекта за концесионен 

договор). Тези задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с 

които е намалена стойността на концесионното възнаграждение.  

VІI. Основни условия и елементи на концесиите, включително основните права и задължения на страните по 

концесионния договор. 

1. Предмет на концесията – Община Гълъбово предоставя концесия с право на ползване върху обекти - 

язовири, описани в раздел I от настоящото решение. 

2. Срок на концесията - 25 години. 

3. Начин на определяне на концесионера - чрез провеждане на открита процедура по реда на гл.ІII от Закона за 

концесиите (ЗК). 

4. Условия за осъществяване на концесиите - концесиите следва да се осъществяват при условията на 

действащото българско законодателство, включително действащите нормативни актове, регулиращи съответния 
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вид дейност по подържането и експлоатацията на обекта на концесия - Закона за водите, Закона за опазване на 

околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за биологичното разнообразие и др., както и на 

специалните подзаконови нормативни актове - Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им 

състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г., както и при спазване на изискванията за опазване на околната среда, 

националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред. 

 

VIІI. Основни права и задължения на страните по концесионния договор: 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава: 

1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и дейностите, за които е предоставена 

концесията, като не допуска действия, които могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му 

експлоатация, както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 

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

3. Да съгласува предварително с концедента извършването на строителство и подобрения на концесионната 

територия. 

4. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина и в сроковете, договорени с 

концедента. 

5. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в инвестиционното предложение, е основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. 

6. Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в концесионната документация, 

какго и всички други дейности, които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени 

от действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в съответствие с изискванията на 

действащото законодателство. 

7. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

8. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни съоръжения на собственика, при 

изтичане срока на концесията, в техническо и функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването 

им и гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

9. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и срокове, договаряни 

между страните. 

10. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица, освен ако това не е 

уговорено с концедента. 

11. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по експлоатацията и ползването на язовира, 

хидротехническите и инфраструктурните съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за 

осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, 

както и на контрол за техническото им състояние - ДВ бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с 

действащото законодателство. 

12. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът трябва да отговаря на изискванията 

за оператор на язовирна стена, съгласно пар.1 ал.1 т.95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да 

има договор за извършване на дейностите, предвидени в чл.138 в от Закона за водите, с друго лице отговарящо на 

изискванията за оператор на язовирна стена. 

13. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го съоръжения и инфраструктура, в 

размера, посочен във Финансово-икономическия анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на 

концедента. 

14. Средствата по т.13 могат да се изразходват изцяло през годината, в която са отчислени или част от тях да се 

изразходват авансово за реализацията на по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от 

текущите разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години. 

15. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за изпълнението на следните текущи ежегодни 

мероприятия: 

- При наличие на слягания, коловози, прекопавания и други нарушения по короната на стената незабавно да се 

възстановява плътността и равнинността и; 

- Изготвяне и актуализиране на авариен план; 

- Да се организира и поддържа нормалното функциониране на авариен склад с необходимите инструменти и 

материали, съгласно изискванията на компетентните органи; 

- Да се почиства от растителност и да се възстановява нормалния профил на сухия и мокрия откос на стената; 

- Да се поддържа нормалната кота на преливния ръб; 

- Да се поддържа в добро техническо състояние основния изпускател; 

- Да се поддържа нормалния профил и да се почистват от дървета и храсти стената, канала след крана на 

основния изпускател, преливния ръб и преливния канал; 

- Да се поддържа проводимостта на отводния канал в съответствие с параметрите на преливните съоръжения 

на разстояние 500 м. от язовирната стена. 

16. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на водите и да осигури ползване на вода 

за напояване, по начин и в обем, съответстващ на изискванията на действащото законодателство и текущо 
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договарян между страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, предвиден във 

Финансово- икономическия анализ. 

17. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни органи и представителите на 

концедента, както и да предоставя документацията, уточнена в договора. 

18. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред текущо уточняван между 

страните. 

19. Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед комплексно използване на водите. Да 

изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ на концесионната документация. 

20. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда, съгласно изискванията на 

действащото законодателство. 

21. Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни 

последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт. 

22. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по ЗМДТ, свързани с експлоатацията 

на обекта. 

23. Изисквания, 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: 

24. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да 

спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, 

защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, 

съгласно наредбите на Общински съвет - Гълъбово и действащото законодателство. 

25. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи 

опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред. 

26. Концесионерът е длъжен: 

26.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за 

защита при бедствия (ЗЗБ); 

26.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и със собствениците на каскадно 

разположените хидротехнически съоръжения по поречието на реката, както и със собствениците на други 

съоръжения, свързани с язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

26.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние и 

експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея, дадени от компетентните органи. 

27. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.З от ЗЗБ. 

28. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията гр чл.142 от ЗВ. 

29. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните органи, свързани с 

националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред. 

30. Концесионера се задължава да спазва разпоредбите на специалните закони и съответните забрани, свързани 

с предмета на концесията, както следва:  

а) Относно забраните на концесионната територия:  
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 забранява: 
• 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. 

б) Относно предоставянето на вода от язовира за напояване на земеделски производители: 

По смисъла на Закона за водите (§ 1, ал. 1, т.74 от допълнителните разпоредби): "водни услуги" са всички 

услуги за осигуряване на вода за домакинствата, обществените институции и за всяка стопанска дейност чрез 

водовземане, акумулиране, събиране в резервоари, обработка и доставка на повърхностни или подземни води, 

както и събирането, отвеждането и третирането с пречиствателни съоръжения на отпадъчните води, които след 

това се заустват в повърхностни водни тела. 

Осигуряването на вода на земеделските производители е необходимо да стане в съответствие с разпоредбите 

на Закона за водите, съгласно които: 

Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен: 

1. в случаите по чл. 43, ал. 2: “Физическите лица – собственици или ползватели на недвижим имот, 

разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане 

до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води”. 

2. за дейностите по защита на населението при обявено бедствено положение по реда на Закона за защита 

при бедствия; 

3. в случаите по чл. 58, ал. 1, т.1 и т.2: Разрешително не се изисква, а е необходимо  само 30-дневно 

предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на следните дейности: 1. развитие, 
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модернизиране или технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, водещи до 

незначително изменение на количеството и качеството на използваните води, определено с вече издаденото 

разрешително; 2. ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за 

изграждането на даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и 

полученият отток след използването влияе незначително на качеството на водите”. 

Извън предвидените в закона случаи концесионерът е длъжен да инициира процедура по издаване на 

разрешително за ползване на повърхностен воден обект, на основание чл. 46, ал.1, чл. 60, ал.1 от Закона за водите, 

като разходите за издаването на разрешението са за негова сметка.  

в) Във връзка със Закона за защитените територии:  

1. Концесионерът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не се унищожават и нарушават 

местообитанията на безгръбначни, риби, земноводни, влечуги и бозайници, включително и на защитените видове.  

2. да не се възпрепятства достъпа на  животните от т.1 до язовирите, водоемите и изкуствени водни площи и 

зоните около тях във връзка с тяхното хранене и др. необходимости;  

3. да не се нарушават условията на живот на видовете от т.1, като се отводняват, пресушават, замърсяват с 

отпадъци и химични вещества местата за обитания; 

4. да не се възпрепятства денонощната миграция на животните от т.1; 

5. да не се пречи на размножителния процес на видовете от т.1; 

6. да не се разрушават и унищожават местата за отглеждането на малки на животните от т.1; 

7. да не се унищожава хранителната среда на видовете от т.1; 

8. зарибяването да се съгласува с НСЗП (МОСВ) и РИОСВ с цел запазване на видовете от т.1. 

31. При развитие на нови инвестиционни предложения в района на язовирите, водоемите  и изкуствената водна 

площ, включени в Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, концесионерът следва 

да проведе необходимите процедури по Глава шеста от ЗООС. 

32. Други изисквания, които е длъжен да спазва концесионера или да следи за спазването им от трети лица, 

свързани с безопасната експлоатация на обекта: 

a. Абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както и поставяне на телени мрежи по 

тях; 

б. Ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и наличието на просмукващи води от 

стената 

b. Редовно да се почистват сухия и мокър откос на стената от дребна растителност, храсти и дървета; 

c. Преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти; 

d. Изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и при необходимост през пролетта да се 

изпускат част от валежните води, за да се предотврати скъсване на стената; 

e. При улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум, никога да не се изпуска през лятото, а 

само през есента, за да може  да се напълни през зимата; 

f. Дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг нежелан инцидент, да се уведоми незабавно 

кмета на населеното място, в чието землище е хидротехническото съоръжение; 

g. По време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в границите на имотите да бъдат спазвани 

изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2  от Закона за културното наследство. 

33. Концесионерът се задължава да следи за спазване на забраните за: 

a. преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен когато има направен път; 

b. засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и прокопаване на язовирни стени за 

монтиране на допълнителни водовземни съоръжения; 

c. извършване на паша по сухия откос на язовирната стена; 

d. засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние по-малко от 10 m от откосите; 

e. къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на разстояние не по-голямо от 200 m.; 

f. Концесионерът е длъжен да упражнява контрол за ползването на плавателни съдове в язовирите, да се 

извършва при спазване на изискванията на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните 

площи; 

34. Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната и безопасна експлоатация 

на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на концесията, може да възникне в резултат на 

влиянието на три основни групи от фактори: 

a. фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността на обекта. В момента такива 

обстоятелства не са установени; 

b. фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за ползване на води от язовира; 

c. фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и безопасност, регламентирани в 

действащото законодателство. В този случай отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на 

концесионера,  с оглед на задължението му да извършва всички текущи мероприятия по текущото поддържане, 

ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение (виж концесионния анализ и проекта за концесионен 

договор). Тези задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с 

които е намалена стойността на концесионното възнаграждение. 

Основни права и задължения на КОНЦЕДЕНТА: 
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35. Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, описани в договора. 

36. Да упражнява право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, описани в договора. 

37. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор, включително и чрез право на 

достъп до обекта и получаване на информация и документи. 

38. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на концесионера. 

39. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или при прекратяване на договора по 

инициатива на концесионера: 

- концесионерът дължи обезщетение включващо концесионното възнаграждение за период от една година след 

датата на прекратяване на договора, актуализирано по начина, предвиден в т. 8.3 ; 

- стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща поддръжка и ремонт на обекта и 

прележащите му съоръжения - определени концесионните анализи и актуализирани по начина, предвиден в тях за 

периода от началото до датата на прекратяване на концесията. 

40. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен в случаите, регламентирани 

в действащото законодателство или при форсмажорни обстоятелства. 

41. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на концесионера са съобразени с 

договорните условия. 

42. Да осигурява на концесионера постоянен и неограничен достъп до всички части от язовира и свързаните с 

него технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. разположени в други общински имоти) за 

осъществяване на дейностите, свързани с нормалната техническа експлоатация, поддържане и ремонт, 

задълженията по концесионния договор и действащото законодателство. 

43. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар.3 на Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за сдружения за напояване. 

IX. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния договор. 

X. Концесионно възнаграждение. 

1. Размерът на концесионното възнаграждение се определя от предложението на концесионера, но не може да 

бъде по-малко от определеното във финансово-икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а 

именно: 

 

Концесия 1: Язовир, в имот №000346, находящ се в землището на с.Главан, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 14951, с площ 10,373 дка. Начин на трайно ползване – 

водоем-язовир, съгласно Акт за общинска собственост № 40/15.09.1998 г. на Община 

Гълъбово“. 

600 лв., без ДДС 

Концесия 2: Язовир, в имот №000618, находящ се в землището на с.Главан, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 14951, с площ 2,063 дка. Начин на трайно ползване – 

водоем-язовир, съгласно Акт за общинска собственост № 34/15.09.1998 г. на Община 

Гълъбово“. 

540 лв., без ДДС 

Концесия 3: Язовир, в имот №000026, находящ се в землището на с.Помощник, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 14951, с площ 76,678 дка. Начин на трайно ползване – 

водоем-язовир, съгласно Акт за общинска собственост № 42/15.09.1998 г. на Община 

Гълъбово“. 

2 400 лв., без ДДС 

Концесия 4: Язовир, в имот №043046, находящ се в землището на с.Помощник, 

община Гълъбово, ЕКАТТЕ 14951, с площ 2,892 дка. Начин на трайно ползване – 

водоем-язовир, съгласно Акт за общинска собственост № 44/15.09.1998 г. на Община 

Гълъбово“. 

180 лв., без ДДС 

2. Годишното концесионно възнаграждение се изплаща в срок до 31.01. на годината за която е дължимо, по 

начин, текущо договарян между страните. 

3. Корекция на концесионното възнаграждение се извършва 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 %) с индекса на цените и 

инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период. 

4. За закъснение при изплащане на концесионното възнаграждение концесионерът дължи санкция в размер на 

законната лихва за периода след срока, посочен в т.2. 

5. При закъснение на изплащането на концесионното възнаграждение с повече от една година след срока, 

посочен в т.2., концедентът може да прекрати едностранно договора.   

ХI. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор. 

1. За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  концесионерът внася при подписването на 

договора сума в размер на 50 % от договорената при участието в процедурата за предоставяне на концесия 

годишна концесионна вноска, която му се връща след изтичането на договора. Гаранцията се внася по банкови 

сметки на Община Гълъбово както следва - IBAN. BG97S0MB91303338008201. 

XІI. Условия и/или забрани за отдаване под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и 

поддържането му на подизпълнители –  

1. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или 

принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, се предоставят под наем на трети 
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лица. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на 

концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или 

принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 

елементите и принадлежностите е завършено или не. Правата и задълженията по сключения концесионен договор 

не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред.. 

2.  Има право с договор за подизпълнение да възлага на посочено в заявлението за участие или на избрано 

след сключване на концесионния договор лице изпълнението на конкретно определени дейности по предмета на 

концесията. 

2.1. Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване. 

2.2. Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение за дела от концесията и за видовете дейности 

от нейния предмет, които е посочил в заявлението. 

ХIІI. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазване на околната 

среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти:  
1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да 

спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, 

защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, 

съгласно наредбите на Общински съвет - Гълъбово и действащото законодателство. 

2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи 

опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред. 

3. Концесионерът е длъжен: 

3.1. Да изготви авариен план съгласно чл.138а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за 

защита при бедствия (ЗЗБ); 

3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и със собствениците на каскадно 

разположените хидротехнически съоръжения по поречието на реката, както и със собствениците на други 

съоръжения, свързани с язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние и 

експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея, дадени от компетентните органи. 

4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ. 

5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ. 

6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните органи, свързани с 

националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред. 

ХІV. Задължение на концесионера за застраховане обекта на концесията: Да застрахова за своя сметка в 

полза на концедента обекта на концесия, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата 

експлоатация, техническо поддържане и ремонт за всяка година от срока на концесията. В едномесечен срок, 

считано от датата на изграждане на обектите, концесионерът е длъжен да актуализира застрахователния договор 

или да сключи нов такъв за всички застрахователни рискове, за своя сметка, в полза на Община Гълъбово, за 

срока на концесията.  

ХV. Изисквания за подбор на участниците - Подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за 

предоставяне на концесия, се извършва по следните критерии:  

Технически възможности и/или професионална квалификация; 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически възможности и/или професионална 

квалификация”: 

- Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо лице, наето по трудов и/или граждански 

договор, което ще отговаря за качеството на изпълнение на концесионния договор. Лицето трябва да е 

хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на 

дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях. 

Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се определят с решение на комисията и могат да 

продължат участието си в процедурата, а останалите се отстраняват. 

Участниците също така следва да отговарят на изискванията на чл.60, ал.2 от Закона за концесиите (ЗК). В този 

смисъл, участниците следва да предоставят декларации за липса на обстоятелствата по чл.60, ал.2 от ЗК. 

ХVI. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата: 
1. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата експлоатация на язовира, язовирната 

стена и съоръженията към нея. 

Приоритета на целите, свързани със запазването и нормалната експлоатация на хидромелиоративните 

съоръжения на територията на Община Гълъбово изискват участниците да декларират, че ще осъществяват 

стопанската си дейност в обекта на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и 

задълженията по експлоатацията и ползването на язовирите, хидротехническите и инфраструктурните 

съоръжения по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - 

ДВ бр.81/14.10.2016 г. (наричана по-нататък Наредбата), както и по реда на евентуални бъдещи нормативни 

документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

2. Предложение за стойност на годишното концесионно възнаграждение. 
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Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни технологични и организационни 

решения определя като най-съществен критерий за оценка на предложенията, респ. документ, формиращ 

предложението на участника в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно 

възнаграждение. 

Предложенията за стойност на годишното концесионно възнаграждение са в български левове и не трябва да 

са по-ниски от определената в концесионните анализи начална стойност така както са посочени в раздел Х от 

настоящото решение. Предложения, включващи по-ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като 

несъответстващи на икономическите изисквания на Общината. 

3. Инвестиционно предложение, отразяващо концепцията на концесионера, за евентуално изграждане на 

спомагателни постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, площадки, зелени площи, 

трайни насаждения), подобряващи: 

- условията за експлоатация и поддържане на язовира; 

- условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и спортни дейности и мероприятия. 

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция по отделни инвестиционни 

проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. Срокът 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 

предложение, тъй като не променят първоначалните параметри на обекта - предмет на концесията и освен това са 

отчетени чрез годишните амортизации при моделирането на стопанската дейност на концесионера. 

ХVII. Методика за оценка на предложенията. 

Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, оценяващи най-съществените условия и 

изисквания към концесията, с относителна тежест посочена по-нататък: 

Показател, оценяващ предложената стойност на месечното концесионно възнаграждение (Пк) - с относителна 

тежест 70 %. 

Ki 

Пк = . 70 

Kmах 

където: Ki [лв] - предложена от i-я участник стойност на концесионното възнаграждение; К mах [лв] - най-

високата предложена стойност на концесионното възнаграждение. Стойността на Пк може да бъде < 70. 

Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) - с относителна тежест 30 %. Отчита се на 

основата на изготвеното от участника инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното 

предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното предложение е неразделна част от 

общото предложение на участника и включва разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и 

съоръжения, както и по години. 

Ci 

Пи = . 30 

Сmах 

където: Ci - стойност на инвестиционното предложение на i - я участник; Сmах - най-високата предложена 

стойност на инвестиционното предложение. Стойността на Пи може да бъде от 0 - 30. 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не е прието от комисията) 

получава оценка ПИ = 0. 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи съобразно стойността на 

интегрален показател (Пок), който представлява сбор от показателите, мотивирани в т. 1 и 2, отчитащи и 

относителните тежести на отделните критерии. 

Пок = Пк + Пи 

Стойността на Пок може да бъде < 100. 

Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок. 

ХVIІI. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия:  

Гаранцията е в размер на 30% от стойностите посочени в раздел Х и може да бъде внесена под формата на 

паричен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участниците. Гаранцията се внася по 

банкови сметки на Община Гълъбово както следва -IBAN: BG97S0MB91303338008201. 

ХIX. Общински съвет Гълъбово възлага на кмета на Община Гълъбово да организира провеждането на 

процедурата за предоставяне на концесии съгласно изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за 

концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите. 

Общински съвет одобрява приложените към настоящото решение обосновки за горепосочените язовири. 

След приключване на процедурата по избор на концесионер да внесе в Общински съвет доклад, относно 

резултатите от проведената процедура и проект на решения за определяне на концесионер. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 571 
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На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.25 ал.1, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – 

Гълъбово, реши: 

I. Общински съвет - Гълъбово определя списък с имотите пасища, мери и ливади – общинска собственост за 

общо ползване, съгласно Приложение № 1 и за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 2 към 

настоящото предложение. Списъкът на имотите за индивидуално ползване с категории годишни рентни плащания 

за стопанската 2019/2020 г. за Община Гълъбово, в размер на 2,00 лв. за дка. за пасище, мера и ливада се обявява в 

общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината.  

II. Общински съвет - Гълъбово определя такса за общо ползване за стопанската 2019/ 2020 г. на общинските 

мери, пасища и ливади в размер на 1 лв. за 1 дка. Приходите от таксата се използват за поддържането им. Таксата 

се внася еднократно, предварително в каса наеми на Община Гълъбово.  

III. Общински съвет - Гълъбово определя размера и местоположението на мерите и пасищата на територията 

на община Гълъбово за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г. в зависимост от броя и вида на 

отглежданите пасищни животни /Приложение № 1 и Приложение № 2/ и приема Правила за ползване на мерите и 

пасищата за стопанската 2019/2020 г., съгласно Приложение № 3 към настоящото предложение. 

IV. Общински съвет - Гълъбово приема Годишен план за паша за 2019/2020 г., съгласно Приложение № 4 към 

настоящото предложение. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и 

определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата.  

V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи от решението действия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 572 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № РД50-136 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“, сключен между ръководител на ОУ на ПРСР 2014-2020 г. и СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ със 

седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, бул.“Република“ № 47, ЕИК по БУЛСТАТ 176131964, 

идентификационен номер по ДДС № ----, представляван от Пламен Ганчев Бараков, Общински съвет – Гълъбово, 

реши: 

1. Упълномощава Кмета на община Гълъбово да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 104 447,81 лв. (сто и четири хиляди четиристотин 

четиридесет и седем лева и осемдесет и една стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на финансова помощ № РД50-136/21.10.2016 г. по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие“, сключен между СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ и УО на ПРСР 2014-2020 г. за 

периода на годишния бюджет за 2019 г., със срок на предявяване на плащането на Запис на заповед, удължен с 6 

месеца, т.е. до 30.06.2020 г. 

2. Възлага на Кмета на община Гълъбово да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на взето решение. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60 ал.1 от АПК 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 573 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 13.02.2019 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по 

приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ за проект „Възстановяване и 

укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община 

Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и 

социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения”, ИСУН № 

BG16M1OP002-4.004-0002, сключен между Министерство на околната среда и водите и община Гълъбово, 

седалище и адрес на управление обл.Стара Загора, общ.Гълъбово, гр.Гълъбово, бул.„Република“ № 48, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000817696, идентификационен номер по ДДС № BG 000817696, представляван от Николай Тонев 

Колев, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Гълъбово  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, с адрес: гр.София, бул.“Княгиня 

Мария Луиза“ № 22, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.”  в  размер  на  99 896,31 лева (деветдесет и девет хиляди осемстотин 

деветдесет и шест лева и тридесет и една стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 

13.02.2019 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.004 „Мерки за 

въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по приоритетна ос 4 „Превенция и 
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управление на риска от наводнения и свлачища“ за проект „Възстановяване и укрепване на стената на 

яз."Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел 

подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална 

инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения”, ИСУН № BG16M1OP002-4.004-

0002, сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите. 

2. Възлага на кмета на община Гълъбово да извърши всички правни и фактически действия във връзка с 

изпълнението на гореописаното решение с цел подготовка на необходимите документи за получаване на 

авансовото плащане по договор № BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 13.02.2019 г. по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и 

управление на риска от наводнения“ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и 

свлачища“ за проект „Възстановяване и укрепване на стената на яз."Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, 

находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно 

състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от 

наводнения”, ИСУН № BG16M1OP002-4.004-0002, сключен между община Гълъбово и Министерство на околната 

среда и водите. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60 ал.1 от АПК 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 574 
 

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА, във връзка с Постановление на Министерски съвет № 4/10.01.2019 г., 

за изменение и допълнение на Постановление № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, 

Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Определя конкретните размери на трудовите възнаграждения на кмета на община Гълъбово и кметовете на 

населени места, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

1.1. Кмет на община Гълъбово – 2 400,00 лв. 

1.2. Кмет на кметство с.Обручище – 1 050,00 лв. 

1.3. Кмет на кметство с.Главан –    990,00 лв. 

1.4. Кмет на кметство с.Мъдрец –    990,00 лв. 

1.5. Кмет на кметство с.Медникарово –    925,00 лв. 

1.6. Кмет на кметство с.Априлово –    795,00 лв. 

1.7. Кмет на кметство с.Помощник –    795,00 лв. 

1.8. Кмет на кметство с.Мусачево –    750,00 лв. 

1.9. Кмет на кметство с.Искрица –    750,00 лв. 

2. Определя за кмета на община Гълъбово и за кметовете на населени места в общината допълнително трудово 

възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер на 1,2 % върху основната месечна 

заплата, за всяка една година, съгласно реда и начина, утвърдени за общинска администрация Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 575 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.17 ал.1 и ал.4; чл.18 ал.3; чл.19 ал.1 

и чл.30 ал.1 т.1 и ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

1. Разрешава безвъзмездно предоставяне на право на преминаване и право на специално ползване по Закона за 

пътищата за изграждане, поддържане и експлоатация на подземни кабелни електронни съобщителни линии в 

HPDE тръба, която да премине в сервитута на следните общински улици и пътища, както и прилежащите им 

съоръжения: 

1.1. второстепенна улица с осови точки 244-245- 164-165-130- 651-129 по регулационния план на с.Главан 

1.2. местен път – поземлен имот № 14951.29.988 по КК на с.Главан  

1.3. полски път – поземлен имот № 14951.29.352 по КК на с.Главан 

1.4. полски път – поземлен имот № 14951.5.1066 по КК на с.Главан 

1.5. полски път – поземлен имот № 14951.28.972 по КК на с.Главан 

1.6. полски път – поземлен имот № 14951.27.146 по КК на с.Главан 

1.7. полски път – поземлен имот № 49535.149.537 по КК на с.Мъдрец 

1.8. полски път – поземлен имот № 49535.226.507 по КК на с.Мъдрец 

1.9. полски път – поземлен имот № 49535.148.507 по КК на с.Мъдрец 

1.10. полски път – поземлен имот № 49535.141.507 по КК на с.Мъдрец  

1.11. полски път – поземлен имот № 49535.138.507 по КК на с.Мъдрец 

1.12. полски път – поземлен имот № 49535.112.507 по КК на с.Мъдрец 

1.13. местен път – поземлен имот № 49535.111.552 по КК на с.Мъдрец 

1.14. второстепенна улица с осови точки 91-92- 93-94-95-96 по регулационния план на с.Мъдрец 
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1.15. второстепенна улица с осови точки 89-90-91 по регулационния план на с.Мърец 

2. Правата по т.1 се предоставят на „К и Г Унисат ТВ“ ООД, с ЕИК 123220262, със седалище и адрес на 

управление гр.Стара Загора 6000, кв.„Казански“ бл.16, вх.Д, ет.7, ап.140, за срок от 10 години, с цел изграждане, 

поддържане и експлоатация на подземна оптична кабелна линия с.Главан – с.Мъдрец с дължина 7303 метра. 

3. Общински съвет гр. Гълъбово възлага на кмета на Община Гълъбово да сключи договор с „К и Г Унисат ТВ“ 

ООД, с ЕИК 123220262, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора 6000, кв.„Казански“ бл.16, вх.Д, ет.7, 

ап.140 за срок от 10 години за изброените в т.1 общински пътища и улици и прилежащата им инфраструктура 

/водостоци, мостове и др./, включително и да договори условията за поддържането и експлоатацията на 

подземната оптична кабелна линия между селата Главан и Мъдрец след изграждането и. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 576 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.17 

ал.1 и ал.4, чл.18 ал.3, чл.19 ал.1 и чл.30 ал.1 т.1 и ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическата инфраструктура, Общински съвет – Гълъбово, реши:  

1. Разрешава безвъзмездно предоставяне на право на преминаване и право на специално ползване по Закона за 

пътищата за изграждане, поддържане и експлоатация на подземни кабелни електронни съобщителни линии в 

HPDE тръба, която да премине в сервитута на следните общински улици и пътища, както и прилежащите им 

съоръжения: 

1.1. второстепенна улица с осови точки 12-13 по регулационния план на с.Мъдрец 

1.2. местен път - поземлен имот № 49535.118.820 по КК на с.Мъдрец  

1.3. полски път – поземлен имот № 49535.118.650 по КК на с.Мъдрец 

1.4. полски път – поземлен имот № 49535.123.636 по КК на с.Мъдрец 

1.5. полски път – поземлен имот № 49535.122.635 по КК на с.Мъдрец 

1.6. полски път – поземлен имот № 32857.54.265 по КК на с.Искрица 

1.7. полски път – поземлен имот № 32857.53.243 по КК на с.Искрица 

1.8. второстепенна улица с осови точки 34-33-32-31-89-90 по регулационния план на с.Искрица 

2. Правата по т.1 се предоставят на „К и Г Унисат ТВ“ ООД, с ЕИК 123220262, със седалище и адрес на 

управление гр.Стара Загора 6000, кв.„Казански“ бл.16, вх.Д, ет.7, ап.140, за срок от 10 години, с цел изграждане, 

поддържане и експлоатация на подземна оптична кабелна линия с.Мъдрец – с.Искрица с дължина 2239 метра. 

3. Общински съвет Гълъбово възлага на кмета на Община Гълъбово да сключи договор с „К и Г Унисат ТВ“ 

ООД, с ЕИК 123220262, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора 6000, кв.„Казански“ бл.16, вх.Д, ет.7, 

ап.140 за срок от 10 години за изброените в т.1 общински пътища и улици и прилежащата им инфраструктура 

/водостоци, мостове и др./, включително и да договори условията за поддържането и експлоатацията на 

подземната оптична кабелна линия между селата Мъдрец и Искрица след изграждането и. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 577 
 

На основание чл.21 ал.1 т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1 т.7 от ЗВ, във вр. с чл.198б, т.2, чл.198е, ал.3 и ал.5 

от ЗВ, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Дава мандат на Пламен Ганчев Бараков – Заместник Кмет на Община Гълъбово – да участва в Общото 

събрание на свиканото редовно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД  град Стара Загора на 05.03.2019 г., с право да гласува по предвидените 

въпроси от представения дневен ред, като гласува, съобразно интересите на Община Гълъбово.  

2. Съгласува следната позиция на Община Гълъбово по предложените решения:  

По т.1 На основание чл.198в, ал.4 т.10 от Закона за водите и чл.9 ал.2 ог Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, приема отчета за 

дейността на Асоциацията за 2018 г. 

По т.2 На основание чл.9 ал.2 и чл.26 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията 

за 2018 г. 

По т.3 На основание чл.198в, ал.4 т.9 от Закона за водите, чл.9 ал.2 и чл.21 ал.I от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. Общото събрание на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, приема 

бюджета на Асоциацията за 2019 г. 

По т.4 Други: Да се съгласуват и одобрят инвестиционни намерения на „ВиК“ ЕООД Стара Загора относно 

проект за кандидатстване по процедура BG161М1ОР002-1.0106 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, 

съобразени с РПИГ1 за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора. 
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- На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и 

във връзка с писмо с изх.№ 91-00- 87/13.10.2017 г. на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството относно указания за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора, 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД - Стара Загора, одобрява инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

- Стара Загора за 2019 г. 

При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за информация, 

като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интересите на Община Гълъбово. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 578 
 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.196 ал.3 от ЗПУО, Общински 

съвет – Гълъбово, реши: 

Приема анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Гълъбово 

за периода 2019-2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 579 
 

На основание чл.17 ал.1 т.6 и чл.21 ал.1 т.23 и ал.2, предл.първо от ЗМСМА, във връзка с решение № 2, от 

Протокол от 13.09.2017 г. от Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара 

Загора“, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1. Одобрява проект на договор между община Гълъбово и община Раднево за създаване на ефективна и 

устойчива система за третиране и сепариране на смесените битови отпадъци, обхванати от системата за 

организирано сметосъбиране и намиращи се на територията на община Раднево и община Гълъбово; 

2. Възлага на Кмета на община Гълъбово да подпише договора между община Гълъбово и община Раднево за 

създаване на ефективна и устойчива система за третиране и сепариране на смесените битови отпадъци, обхванати 

от системата за организирано сметосъбиране и намиращи се на територията на община Раднево и община 

Гълъбово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


