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Индивидуализация на проекта за концесия Максимален 

срок на 

концесията 

Строителство/ 

услуги, които ще 

се възложат с 

концесията 

Срокове за 

изпълнение на 

възложеното 

строителство 

Плащания от 

концедента 

Концесионно 

възнагражден

ие 

Наименование на 

проекта за концесия 

(наименование на 

концесията 

Предмет на 

концесията 

Обект на концесията 

2021 

Язовир в землището на 
с. Обручище, общ. 

Гълъбово 

Концесия за 

строителство 

Поземлен имот с 
идентификатор 53134.1.753 
/петдесет и три хиляди сто 
тридесет и четири, точка, едно, 
точка, седемстотин петдесет и 
три/, находящ се в землището 
на с.Обручище, с площ от 1,027 
/едно цяло двадесет и седем/ 
дка., с начин на трайно 
ползване - язовир; - АПОС № 
3035/14.02.2019 г. 

25г. Ремонт и/или 

изграждане на 

съоръжения и 

инфраструктура 

До З г. след сключване 

на договора 

Не Да 

Язовир в землището на 
с. Обручище, общ. 

Гълъбово 

Концесия за 

строителство 

Поземлен имот с 

идентификатор 53134.1.754 

/петдесет и три хиляди сто 

тридесет и четири, точка, едно, 

точка, седемстотин петдесет и 

четири/, находящ се в 

землището на с.Обручище, с 

площ от 2,196 /две цяло сто 

деветдесет и шест/ дка., с начин 

на трайно ползване - язовир - 

АПОС № 3036/14.02.2019 г. 

25г. Ремонт и/или 

изграждане на 

съоръжения и 

инфраструктура 

До З г. след сключване 

на договора 

Не Да 
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Язовир в землището на 
с. Обручище, общ. 

Гълъбово 

Концесия за 

строителство 

Поземлен имот с 
идентификатор 53134.1.752 
/петдесет и три хиляди сто 
тридесет и четири, точка, едно, 
точка, седемстотин петдесет и 
две/, находящ се в землището 
на с.Обручище, с площ от 7,771 
/седем цяло седемстотин 
седемдесет и един/ дка., с 
начин на трайно ползване - 
язовир - АПОС № 
3034/14.02.2019 г. 

25г. Ремонт и/или 

изграждане на 

съоръжения и 

инфраструктура 

До З г. след сключване 

на договора 

Не Да 

Стадион по плана на с. 
Главан, общ. Гълъбово 

Концесия за 

строителство 

УПИ III 139 „за стадион“, кв. 128 
по плана на с. Главан с площ от 
22,238 дка. АПОС № 
3117/10.01.2019 г. 

25г. Ремонт и/или 

изграждане на 

съоръжения и 

инфраструктура 

До З г. след сключване 

на договора 

Не Да 

2022 
        

 

2023 
        

 

2024 
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2025 
        

 

2026 
        

 

2027 
        

 

 


