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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 2  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 26 февруари 2016 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 39 

 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание 

   

Общинският съвет на Община Правец,на основание чл.21 (2) и чл.27 (3)  

от ЗМСМА, 
 

  (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

 

1.   Изказвания, питания, становища и предложения. 

2.  Разглеждане на молби по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета 

на Община Правец. 

  ВНОСИТЕЛ: Катя Симеонова   

         Председател на комисията по 

                                                           Наредба №20 

 

3.  Актуализация на  Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти 

– общинска собственост през 2016 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

 

4. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

5. Предоставяне на концесия за услуга на имоти публична общинска собственост – язовир 

„Правец и язовир „Скърнава”, в землището на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

6. Предоставяне на концесия за услуга на имот публична общинска собственост – язовир 

„Осиковица”, в землището на с. Осиковица. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

7. Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове /ПУП/. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

8. Подписване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  

съоръженията и представяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 
 



ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

9. Определяне на представител на Община Правец в Общото събрание на акционерите на 

„УНИ-Правец” АД и решение за начина, по който следва да гласува определения представител 

на Община Правец в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. 

ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов  

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

 

10. Приемане План на Община Правец за защита при бедствия. 

         ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

 

11. Приемане Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Правец  

2016 г. - 2020 г. 

                     ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                                                                            Кмет на Община Правец 

 

12. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни – Правец през 2015 г. 

         ВНОСИТЕЛ: Катя Симеонова  

          Зам.-кмет на Община Правец 

 

13. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за 2015г. 

          ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

    

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 40 

 

ОТНОСНО: „Разглеждане на молби по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от 

бюджета на Община Правец” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21 (1), т.6, и чл.27 (4) и (5) 

от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец на ОбС-Правец, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

 

РЕШИ: 
 

1.       Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2016 година за   

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец, както следва: 

 

- на Съба Каменова Дакова от с. Джурово   - в размер на  300 лв. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 41 

 

ОТНОСНО: „Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имоти – общинска собственост през 2016 година” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал.ал. 

4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 година, както следва: 

 

В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ” към  

 

III (1) – Помещения и части от сгради се добавя: 

 

„т. 94. Помещение с площ 22 (двадесет и два) кв.м, предназначено за „Поща”, 

представляващо обособена част от Административна сграда на кметство с. Видраре, община 

Правец. 

т.  95. Помещение с площ 22 (двадесет и два)  кв.м, предназначено за „Поща”, 

представляващо обособена част от Административна сграда на кметство с. Джурово, община 

Правец. 

т. 96. Помещение с площ 14,00 (четиринадесет) кв.м, предназначено за „Поща”, 

представляващо обособена част от Административна сграда на кметство, с.Осиковска Лакавица, 

община Правец. 

т. 97. Помещение и чакалня с обща площ 15,00 (петнадесет) кв.м, предназначено за „Поща”, 

представляващо обособена част от Административна сграда на кметство с. Равнище, община 

Правец.  

т. 98. Помещение с площ 12,00 (дванадесет) кв.м, предназначено за „Поща”, представляващо 

обособена част от Административна сграда на кметство с.Манаселска река, община Правец 

т. 99. Помещение с площ 14,00 (четиринадесет) кв.м, предназначено за „Поща”, 

представляващо обособена част от Административна сграда на кметство с. Своде, община Правец. 

т. 100. Помещение с площ 12,00 (дванадесет) кв.м, предназначено за „Поща”, 

представляващо обособена част от Административна сграда на кметство с.Калугерово, община 

Правец. 

 т. 101. Помещение с площ 12,00 (дванадесет) кв.м, предназначено за „Поща”, 

представляващо обособена част от Административна сграда на кметство с. Разлив, община Правец.” 

 

 В Раздел IV – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА”, се добавя: 

 

„т. 36. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общински, с площ от 1030 кв.м., находящ се в 

кв. 20 по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

т. 37. Поземлен имот №58030.111.58 с площ от 1226 кв. м., находящ се в мах. „Живковска”, 

строителен полигон на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

т. 38. Поземлен имот № 58030.111.52 с площ от 330 кв. м. , находящ се в мах. „Живковска”, 

строителен полигон на гр. Правец, община Правец, област Софийска.” 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 42 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8, ал.2, чл. 27, 

ал. ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал.1, ал. 6 и ал.8 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим 

имот частна общинска собственост, представляващ бивш магазин за електроуреди със застроена 

площ от 145 кв. м., масивна конструкция, състоящ се от три помещения: търговска зала, складово 

помещение и санитарен възел, заедно с прилежащото към него мазе с площ от 37 кв. м., находящ 

се в УПИ II – Обществено жилищно строителство, кв. 20 по плана на гр. Правец, община Правец, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №594 – II/25.07.2011 г. вписан с вх. рег. №1353 от 

11.08.2011 г., под №138, том V, парт. 11555. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 435,00(четиристотин тридесет и пет лева) без 

ДДС, съгласно Приложение №1, т.3.3 от наредба №5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години; 

2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност. 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната годишна наемна цена. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия 

участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 43 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл. 27, 

ал., ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 ал.2, т.3, чл.58, 

ал. ал. 1, 2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 
 

(Гласували-12; “За”- 8, “Против”- 1, “Въздържали се”- 3) 

 

РЕШИ: 

 



1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №053186 (нула пет три едно 

осем шест) с площ от 2.477 дка (два декара четиристотин седемдесет и седем кв. м.) в местността 

„Смесите” с начин на трайно ползване – овощна градина, категория V (пета), находящ се в 

землището на с. Калугерово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС) №1490/22.01.2016 год., вписан в Служба по вписвания – гр. 

Ботевград към Агенция по вписвания с вх. Рег. № 158 от 01.02.2016 год., под № 98, том I, к.д. № 

37/2016, парт. 34415. 

2. Определя начална тръжна цена 4471,00 лв. (четири хиляди четиристотин седемдесет и 

един лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

 3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa 

тръжнa цена на имота по т. 2. 

 4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и правни 

действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

имота по т. 1 от това решение. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 44 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, 

ал., ал. т.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 2 

и ал. 2 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на ПК „Всестранка” недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ терен с площ от 82 кв.м. (осемдесет и два квадратни метра), 

участващ в Урегулиран поземлен имот XIV – Ресторант, целият с площ от 442 кв.м. (четиристотин 

четиридесет и два квадратни метра), находящ се в кв.10 (десети) по действащия план за регулация 

на с.Своде, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 935 – 

II/29.03.2013 год., вписан в Служба по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. 

Рег. № 531 от 03.04.2013 год., под № 155, том ІІ, парт. 17668.  

 2. Определя цена от 697,00 лв. (шестстотин деветдесет и седем) без ДДС на имота по т. 1, в 

съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за 

сключване на договор за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с 

определената по т. 2 цена. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 45 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 



 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл. 27, 

ал., ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 

2, ал. 2 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на ПК ”Всестранка” и „ОГИ АГРО” ЕООД като 

съсобственици в Урегулиран поземлен имот V – Ресторант, кв. 13, с.Калугерово, община Правец, 

област Софийска, терен с площ 331 кв.м. – частна общинска собственост, участващ в Урегулиран 

поземлен имот V – Ресторант, целият с площ от 944 кв.м., находящ се в кв.13 по действащия план за 

регулация на с.Калугерово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) № 906 – II/25.02.2013 год., вписан в службата по вписвания. – гр. Ботевград 

към Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 313 от 05.03.2013 год., под № 11, том ІІ, парт. 17279, 

пропорционално на собствеността им. 

2. Определя цена от 2814,00 лв. (две хиляди осемстотин и четиринадесет лева) без ДДС на 

имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за сключване 

на договор за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 

цена. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 46 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл. 

27, ал., ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема цената на правото на прокарване за кабел НН за външно ел. захранване на обект: 

„Външно ел. захранване на „Постройка за съхранение селскостопанска продукция и инвентар с 

помещение за обитаване” в ПИ №039026, местност „Влашко поле”, с. Разлив, община Правец от 

съществуващ стълб №7, находящ се в тротоара на улица с о.т. 1 до о.т. 4 по плана на с. Разлив, 

община Правец до нов стълб №14, по одобрения инвестиционен проект, преминаващ през: 

 - тротоара на улица с о.т.1 до о.т. 4, от съществуващ стълб №7 до ПИ №000601 по КВС с 

дължина 74,50 м. в размер на 767,35 лв. (седемстотин шестдесет и седем лева и тридесет и пет 

стотинки), публична общинска собственост; 

- ПИ №000601 по КВС на с. Разлив, достигащ до нов стълб №14 с дължина 156,00 м. в 

размер на 1606,80 лв.(хиляда шестстотин и шест лева и осемдесет стотинки), частна общинска 

собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС)№1422-II/10.08.2015 г. 



Цената е определена от комисия, назначена със Заповед №З-122/17.02.2016 г. на Кмета на 

Община Правец. 

2. Дава съгласие да учреди възмездно право на прокарване на кабел НН за външно ел. 

захранване за обект: „Външно ел. захранване на „Постройка за съхранение селскостопанска 

продукция и инвентар с помещение за обитаване” в ПИ №039026, местност Влашко поле, с. Разлив, 

община Правец, преминаващ през ПИ №000601 по КВС, достигащ до нов стълб №14 с дължина 

156,00 м., на цена в размер на 1606,80 лв. (хиляда шестстотин и шест лева и осемдесет стотинки). 

3. Дава съгласие да учреди безвъзмездно право на прокарване на кабел НН на външно ел. 

захранване за обект: „Външно ел. захранване на „Постройка за съхранение селскостопанска 

продукция и инвентар с помещение за обитаване” в ПИ №039026, местност „Влашко поле”, с. 

Разлив, община Правец, преминаващ през тротоара на улица с о.т. 1 до о.т. 4, от стълб №7 до ПИ 

№000601 с дължина 74,50 м. на цена в размер на 767,35 лв. (седемстотин шестдесет и седем лева и 

тридесет и пет стотинки), публична общинска собственост 

  4. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията за учредяване право на прокарване съгласно т. 1, т. 2 и т. 3 от 

настоящото решение. 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 47 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 62, ал. 2 и 

ал. 4 от Закона за енергетиката, чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 1. Дава съгласие да се учреди безсрочно възмездно право на строеж в полза на „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД, за изграждане на 6 (шест) броя стълбове за електро захранване, всеки 

един с площ от 1.00 (един) кв.м., върху следните имоти: 4 (четири) броя стълбове, върху имоти: ПИ 

№000602, ПИ №000603; ПИ №000604, ПИ №000605 всички по КВС на землището на с. Разлив, 

образувани от разделянето на имот №000601 по КВС на с. Разлив, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №1422 – II/10.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград 

към Агенция по вписванията вх. рег. №1730 от 11.08.2015 г., под №89, том VI, парт. 31597 и 2 (два) 

броя стълбове в улица от о.т.1 до о.т. 4, с. Разлив, община Правец. 

 2. Приема цената на правото на строеж за изграждане на 6 (шест) броя стълбове за електро 

захранване, всеки един с площ от 1.00 (един) кв.м., в размер на 10,80 лв. (десет лева и осемдесет 

стотинки) на 1 (един) кв. м., без ДДС. 

 3. Възлага на кмета на община Правец да сключи договор с „ЧЕЗ Разпределение България” 

АД, за учредяване безсрочно възмездно право на строеж, съгласно т. 1 и т. 2 от настоящото 

решение. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 48 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 



 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.27, ал.ал. 

4 и 5 от ЗМСМА, чл. 78а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде предприета процедура за промяна начина на трайно 

ползване от„ дере” в „ливада” на поземлен имот № 000229 по КВС на гр. Правец, с площ 0.130 

дка (нула декара и сто и тридесет кв. м.), образуван от разделянето на имот №000223 по КВС, 

актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №41 – I/28.10.2010 г., вписан в 

Служба по вписванията – Ботевград, с вх. рег. №1673 от 28.10.2010 г, под №113, том IV, парт. 

8840. 

2. Възлага на Кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за 

отразяване промяната на начина на трайно ползване по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ при 

условията и реда на Наредба №49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената 

собственост.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 49 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал.4 и ал. 12 от ЗСПЗЗ, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

І. Приема годишна наемна цена за индивидуално ползване на земеделските земи на 

територията на община Правец с начин на трайно ползване „ливада”, „пасище, мера” и 

„пасище с храсти” за стопанската 2016 - 2017, в съответствие с пазарна оценка изготвена от 

независим лицензиран оценител, както следва: 

 

 1. за ливади  

От I – VII категория – 16.00 (шестнадесет) лева/ 1 дка; 

От VIII – X категория – 14.00 (четиринадесет) лева/ 1 дка; 

 

2. за пасища  

От I – VII категория – 15.00 (петнадесет) лева/ 1 дка; 

От VIII – X категория – 13.00 (тринадесет) лева/ 1 дка; 

 

ІІ. Определя списъци на общински пасища, мери, пасища с храсти и ливади за 

индивидуално ползване по землища и категории, съгласно Приложение, неразделна част от 

настоящото решение. 
 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 50  

 

ОТНОСНО: “Предоставяне на концесия за услуга на имоти публична общинска собственост – 

язовир „Правец и язовир „Скърнава”, в землището на гр. Правец” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, чл. 13, ал. 1, т. 2, 

чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите, 

 

(Гласували-12; “За”-11, “Против”-1, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

I.  ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА по чл.24 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия на 

язовир „ПРАВЕЦ” и язовир „СКЪРНАВА“ – публична общинска собственост, находящи се в 

землището на гр. ПРАВЕЦ . 

 

 1.   Предмет и обект на концесията: 

 

Обект на концесията:   

 

• Язовир „Правец” - Поземлени имоти №505.7085 и №505.7086 по кадастрален план 

на гр. Правец одобрен със Заповед № 300-4-01/23.01.2002 г., на АГКК, изменена със заповед № 

151/29.03.2011 г. на община Правец, изменена със заповед № 372/05.08.2011 г. на община 

Правец, изменена със заповед № 552/17.11.2011 г. на община Правец, изменена със заповед № 

3-624/02.09.2015 г. на община Правец, с обща площ 372810 (триста седемдесет и две хиляди 

осемстотин и десет) кв.м., представляващи язовир „Правец” по регулационния план на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, одобрен с решение № 25/2010 год. на Общинския 

съвет на община Правец, актуван с Акт № 141 - I/28.05.2012 год. за публична общинска 

собственост, вписан в Служба по вписванията - Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. 

per. № 723/06.06.2012 год., под № 103, том III, парт. 6089, при съседи: Север-УПИ XIV За голф 

комплекс, кв.171, УПИ XIX За туристически комплекс, спорт и атракции, кв.171, УПИ II За 

туристически комплекс спорт и атракции, кв.117, гр. Правец Изток-улица от о.т.4 към о.т.1265, 

гр. Правец; Юг-целият квартал 173 от УПИ II За общественно обслужване и техническа 

инфраструктура до УПИ XXXV, УПИ XIV3a голф комплекс, кв.171 гр. Правец Запад-УПИ 

ХIV/За голф комплекс, кв.171 гр. Правец 

• Терен за обслужване на преливника с площ от 1694,50 кв.м., представляващ 

северната част от УПИ II За обществено обслужване и техническа инфраструктура кв.173 гр. 

Правец, целият с площ от 3 389 кв. м. при съседи Север-язовир Правец, Изток-улица от 

о.т.1264 до о.т.1267, Юг-УПИ І За обществено обслужване и техническа инфраструктура, 

Запад-улица от о.т.1271 до о.т. 1272 и УПИ ІІІ кв.173 гр. Правец 

• Изпускателят, находящ се в ПИ№947 по КВС гр.Правец-полски път. 

• Язовир „Скърнава“ съгласно Акт за публична общинска собственост (ПОС) № 152-I 

съставен на 24.07.2012г. се намира в ПИ № 001968 (нула нула едно девет шест осем) по 

Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Правец, местността 

„Язовира“ (махала „Скърнава“) с начин на трайно ползване :,Язовир“ с площ 14,128 дка 

(четиринадесет декара и сто двадесет и осем кв.м.), с граници на имота : ПИ № 017036 - 

ливада; ПИ № 000176 - полски път; ПИ № 001435 - широколистна гора; ПИ № 016069 - ливада; 

ПИ №016039 - ливада; ПИ № 001960 - водностопанско съоръжение; ПИ № 017013 — друга 

селищна територия; ПИ № 001062 - друга селищна територия; ПИ № 017053 - ливада, всичките 

в землището на гр.Правец. 

 



Към прилежащата инфраструктура и принадлежностите на концесията трябва да се 

разглеждат съответните  технически и облекчителни съоръжения. 
  

Предмет на концесията: Управление и осъществяване на безопасна експлоатация на 

съоръжението, при което ще се извършват дейности по аквакултури: рибовъдство, отглеждане 

на други водни организми и реализация на получената продукция от тях, промишлен и спортен 

риболов, развъждане на водоплаващи птици, дейности свързани с отдиха на населението от 

региона, спортни и увеселителни атракции, както и други дейности свързани със свободното 

време и развлечението на хората, съобразно възможностите на съоръжението, като 

възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата, включващо 

предоставянето на услуги и/или извършването на други стопански дейности срещу 

получаването на приходи. 

 

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

аквакултури: рибовъдство, отглеждане на други водни организми и реализация на получената 

продукция от тях, промишлен и спортен риболов, развъждане на водоплаващи птици, дейности 

свързани с отдиха на населението от региона, спортни и увеселителни атракции, както и други 

дейности свързани със свободното време и развлечението на хората, водопой и за напояване 

при поискване  и други дейности, които биха могли да съпътстват основните дейности без да 

ги  възпрепятстват. 

 

3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности    - има, 

описани към обекта на концесията 

 

4.    Максимален срок на концесията:   15 (петнадесет) години. 

 

5.    Начална дата на концесията:  датата на сключване на договора. 

 

6. Условия за осъществяване на концесията, основни права и задължения по 

концесионния договор: 

6.1.      Основни условия: 

6.1.1. Концесията да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, 

регулиращи съответния вид дейност и услуга. 

6.1.2. Язовирите да се ползват съгласно тяхното предназначение при спазване на 

изискванията за стопанисването и експлоатацията на язовирите. 

6.1.3.  Концесионерът няма право  да извършва , както и да не допуска извършването на 

действия, които биха застрашили сигурността на изградените съоръжения на обекта на концесията. 

6.1.4.  При осъществяване на концесията, Концесионерът е обвързан с направеното от 

него предложение относно условията на концесионната процедура. Всички  наложили се 

последващи изменения на приетата инвестиционна програма, могат да се извършват само след 

съгласуване  с компетентните органи и Концедента.              

6.1.5.   Да се изпълняват стриктно изискванията свързани с опазването на околната среда, 

защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и 

обществения ред. 

6.1.6. Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.   

6.1.7. Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива 

бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента 

на връщане на обекта на концесията.  

6.1.8. Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други 

разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с 

изискванията на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите 

Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите 

и другите действащи нормативни актове. 



6.1.9.  Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, 

запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за 

сметка на концесионера. 

6.1.10. Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се 

прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред съгласно чл. 72 от Закона за 

Концесиите. 

6.1.11. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.  

6.1.12. Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по 

сключения концесионен договор, за вреди които са последица от форсмажорно събитие. 

6.1.13. При частично погиване обекта на концесията или обективна невъзможност за 

ползването му по предназначение, Концесионният договор може да се изменя или допълва 

само за възстановяване на икономическият баланс на концесията съгласно чл. 70 ал.4 т.2 и ал.5 

от Закона за Концесиите; 

6.1.14. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с 

разрешение на Общинския съвет при наличие хипотезата на чл.72 от ЗК.      

6.1.15. След изтичане срока на договора обекта на концесията да се върне на Концедента; 

 

6.2.    Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА 

Извън правата определени в нормативните актове, Концесионера има следните права: 

6.2.1. Правото на Концесионера, изключително той, да осъществява управление и 

експлоатация на концесионния обект по т.1, съгласно условията на настоящото решение и 

сключения концесионен договор. 

6.2.2. Право да ползва язовира съобразно предназначението му и търговски цели, като 

запази предмета на дейност за целия период на концесията. 

6.2.3. Право да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност, чрез 

експлоатация на обекта, предмет на концесията. 

6.2.4. Право да извършва търговска и стопанска дейност при спазването на действащите 

нормативни разпоредби. 

6.2.5. Право да иска изменение на договора на концесия, когато обстоятелствата, при 

които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответсвие 

между правата и задълженията на двете страни, при условие, че измененията са в рамките на 

решението за откриване на процедурата, решението за определяне на концесионер и офертата. 

6.2.6.  Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите и услугите, които има 

право само той да извършва за периода, за който му е предоставена концесията. 

6.2.7. Да изисква съдействие от страна на Концедента при неправомерни действия на 

трети лица, както и при нарушение на правата, предоставени му с този Договор за концесия. 

 

6.3. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА 

Извън задълженията определени в нормативните актове, Концесионерът има следните 

задължения: 

6.3.1. Да извършва концесионните плащания в сроковете по договора. 

6.3.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство в границите 

на концесионната територия; 

6.3.3. Да съгласува предварително с Концедента извършването на подобрения върху 

концесионната територия; 

6.3.4. Да извършва търговската и стопанска дейност, свързани с експлоатацията на обекта при 

спазване изискванията на действащото законодателство; 

6.3.5. Да поддържа чистотата, бистротата и нивото на водата в язовира, като спазва всички 

препоръки и указания на компетентните органи, с цел гарантиране безопасната 

експлоатация на обекта; 

6.3.6. Да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието 

на посетителите на концесионната територия; 



6.3.7. Да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не 

обременява с тежести обекта на концесия, прилежащите площи и съоръжения. 

6.3.8. Да поставя и поддържа обозначителни табели, свързани с ползването на обекта; 

6.3.9. да осигури водноспасително и медицинско обслужване на посетителите на 

развлекателните и спортните съоръжения върху концесионната територия; 

6.3.10. Да осигури необходимото оборудване за осъществяване на дейностите по водни 

спортове и услуги; 

6.3.11. Да предоставя услугата „риболов” с 50% отстъпка от таксите за граждани на 

Община Правец. 

6.3.12. Да извърши ремонт на преливника и преходния участък, както и изграждане на 

нов енергогасител в съответствие със заключенията на техническия анализ; 

6.3.13. Да извърши реконструкция на бързоотока в съответствие със заключенията на 

техническия анализ;  

6.3.14. Да осигури почистване на бързоотока и речното дъно на разстояние от 500 м, 

измерено от оста на бързоотока в съответствие със заключенията на техническия анализ;   

6.3.15. Да осигури прочистване на дъното на Язовира в съответствие със заключенията 

на техническия анализ; 

6.3.16. Да извърши корекция на заустването на захранващия водоизточник, в 

съответствие със заключенията на техническия анализ; 

6.3.17. Да използва язовира рационално и добросъвестно, като не допуска неправилна 

експлоатация и замърсяване на водния ресурс; 

6.3.18. Да полага грижи за опазване на околната среда, да спазва всички нормативни 

изисквания в тази връзка, включително по отношение събиране и транспортиране на 

отпадъците;  

6.3.19. Концесионерът е длъжен: 

6.3.19.1 Да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по 

осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях уредени в Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, и в други 

действащи в тази област нормативни актове; 

6.3.19.2 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); 

6.3.19.3 Да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и със 

собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието 

на реката в тримесеч срок от подписване на концесионния договор; 

6.3.19.4 Да изпълнява задълженията по чл.35 ал.3 от ЗЗБ; 

6.3.19.5 Да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ; 

6.3.19.6 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.  

6.3.20. Да застрахова обекта на концесията ежегодно до 31 януари за своя сметка в полза на 

Концедента, обекта на концесията за риск „Пожар и природни бедствия, включително 

земетресение” по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховане, съгласно 

получената от Община Правец служебна бележка, извлечение от счетоводните книги. 

6.3.21. Да извършва всички действия по предоставената концесия в съответствие с утвърдените 

технически и технологични стандарти, действащото българско законодателство и 

концесионния договор; 

6.3.22. Да спазва изискванията за безопасни условия на труд при осигуряване обслужването на 

обекта и предоставяне на услугите, свързани с неговата експлоатация;  

6.3.23. Да не допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права; 

6.3.24. Да съгласува с Концедента и с компетентните органи всяка последваща актуализация на 

проекта за експлоатация на концесионния обект, с цел осигуряването на непрекъснатост и 



ниво на качество на предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния 

договор; 

6.3.25. Да приеме и търпи при наличие на обстоятелства, засягащи националната сигурност, 

отбраната на страната и обществения ред, трети лица, посочени от Концедента, да ползват 

концесионния обект, за времето, през което са налице. В тези случаи концесионерът няма 

право на обезщетение освен за вредите, причинени виновно от третите лица, като вредите 

се дължат на тяхно виновно поведение; 

6.3.26. Да осигурява на Концедента и на компетентните органи достъп до обекта на концесията 

по всяко време, както и свързаната с него документация и информация. 

6.3.27. След изтичане на срока на концесионния договор, да върне на Концедента обекта на 

концесия в състояние, годно за експлоатация. 

 

 

 6.4. Основни права на КОНЦЕДЕНТА 

Извън правата определени в нормативните актове, Концедента има следните права:  

6.4.1. Право да получава дължимите от Концесионера концесионни плащания  

6.4.2. Да предостави на концесионера изключителните права на експлоатация върху 

обекта на концесия за срока на действие на Концесионния договор; 

6.4.3. Да не предоставя за срока на Концесионния договор права на трети лица, освен в 

предвидените в Закона за концесиите или в договора случаи;    

6.4.4. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по Концесионния 

договор и условията на концесията; 

6.4.5. Да изисква и получава своевременно от концесионера информация за 

изпълнението на задълженията му по договора за концесия 

6.4.6. Да упражнява право на собственост върху новопридобитата от Концесионера 

техническа и друга документация при осъществяване на правата и задълженията по 

Концесионния договор; 

6.4.7. Да прекрати концесионния договор при виновно неизпълнение от страна на 

Концесионера на основни задължения или при нарушаване на условия по концесията; 

6.4.8. Да прекрати договора, в случай на уведомление от страна на Концесионера, за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, 

отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон 

територии и обекти, при условия и по ред, определени в Концесионния договор. 

6.4.9. Право да прекрати договора за концесия с писмено предизвестие, с достатъчно 

дълъг срок за довършване на започнатите водностопански дейности, така че да не бъдат 

нанесени щети от преждевременното им преустановяване, но не по дълъг от 5 /пет / 

години, при постъпване на искане от страна на създадено сдружение за напояване в 

землището на гр. Правец, по реда на ЗСН - „Закона за сдруженията за напояване,”на 

основание § 3 от Преходни и заключителни разпоредби на този закон. 

 

 6.5. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА 

Извън задълженията определени в нормативните документи, Концедентът има следните 

задължения: 

6.5.1. Да предостави на Концесионера изключително право на експлоатация върху Обекта на 

концесия, за срока на действие на Концесионния договор, като не предоставя друго такова 

право на трети лица, освен в предвидените в договора или в Закона за концесиите случаи. 

6.5.2. Да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, съгласно 

договорените условия, включително чрез своевременно съгласуване на представените от 

концесионера годишни работни проекти; 

6.5.3. Да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на 

задълженията по концесионния договор. 

 



7. Условия при възлагане ремонтите и изграждането на обектите на концесията от 

подизпълнители   –   не се предвиждат.  

 

8.  Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне 

на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители.  

     Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с 

разрешение на Общинския съвет при наличие хипотезата на чл.72 от ЗК. 

 

9.  Концесионерът отговаря за всички задължения на подизпълнителите и за действията 

и/или бездействия на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители, 

назначени и/или наети от подизпълнителя. 

             

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията по концесионния договор 

и/или други обезпечения:  

10.1. Концесионерът е длъжен да предоставя ежегодно гаранция за изпълнението на 

задълженията си по концесионния договор. Гаранцията следва да бъде парична или във вид на 

безусловна неотменяема банкова гаранция; 

10.2. За всяка календарна година гаранцията за изпълнението на задълженията по 

концесионния договор е в размер на 50 % /петдесет процента/ от годишното концесионно 

плащане през предната година и Концесионерът следва да я представи на Концедента до 31 

/тридесет и първи/ януари на обезпечената година; Гаранцията се освобождава след 

изпълнението на инвестиционната годишна програма;              

10.3.    Гаранцията, която се внася първата година е 100 % /сто процента/ от първото 

концесионно плащане и е необходимо да се представи от Концесионера на Концедента при 

подписване на договора. Гаранцията следва да бъде парична или във вид на безусловна 

неотменяема банкова гаранция.  

10.4.  В случай на неспазване сроковете от Концесионера за заплащане на годишната 

концесионна вноска, дължимото концесионно плащане Концедента прихваща от гаранцията, 

като в тези случаи Концесионерът дължи внасяне на нова гаранция в едномесечен срок;  

10.5.  При прекратяване на концесионния договор от страна на Концесионера по негова вина, 

гаранцията остава в полза на Концедента; 

10.6.    При прекратяване на договора от страна на Концедента без вина на Концесионера, 

гаранцията се възстановява на Концесионера.            

             

11.     Условия за извършване на концесионното плащане: 

11.1.  Размерът на минималното годишно концесионно плащане от втората година до края на 

концесията, е в размер на предложението на избрания Концесионер, но не по-малко от 15392 

лв.  без ДДС;  

11.2.  Първото концесионно плащане за придобиване на концесията, дължимо към датата на 

подписване на концесионния договор е в размер на предложението на избрания Концесионер, 

но не по-малко от 15392 лв. без ДДС; 

11.3.  От втората година до края на концесията, годишното концесионно плащане се извършва 

на две равни вноски – първа вноска до края на м.януари за текущата годината, втората вноска 

дължима до края на м.юли за текущата година.; 

11.4. Ред за извършване на концесионното плащане: Годишното концесионно плащане се 

извършва в брой в касата на община Правец или чрез банков превод по сметката на Община 

Правец;  

11.5.  Концесионното годишно плащане не зависи от реализираните приходи; 

11.6. Годишното концесионно плащане се актуализира всяка година след изтичане на първата 

година с инфлационния индекс определен от НСИ за предходната година.  

                          



12.  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: 

12.1.  Концесионерът е длъжен при основен ремонт на съоръженията в обекта и при 

управлението и поддържането им, да спазва действащата нормативна уредба свързана с 

опазване на околната среда, на човешкото здраве на защитените територии, зони и обекти на 

обществения ред, включително действащите наредби приети от Общинския съвет на гр. Правец  

и заповедите на кмета на общината.    

12.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно Концедента за нововъзникнали 

обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност;  

12.3.   Концесионерът е длъжен да поддържа хидротехническите съоръжения за постоянна 

защита при неблагоприятни природни явления-наводнения; 

12.4.  Концесионерът е длъжен, съгласно изискванията и предписанията на Гражданска защита, 

да изготви план за действие при аварийни ситуации, който да съгласува с концедента;  

12.5.   Забранява се изпускането на язовира при улов на риба. 

 

13.  Форма, размер и условия за извършване на компенсации по чл.6 от Закона за 

концесиите – такива не се предвиждат. 

 

14.   Концесионерът задължително застрахова ежегодно до 31 януари за своя сметка  в полза 

на Концедента, обекта на концесията за риск  „Пожар и природни бедствия, включително 

земетресение” по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховане, съгласно 

получената от Община Правец служебна бележка, извлечение от счетоводните книги. 

 

15.  Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно 

определени – отразени са в документацията за участие. 

 

16.  Определя начин за предоставяне на концесията - чрез открита процедура. 

 

17. Утвърждаване критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна 

тежест. 

Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще 

извършва оценяването й, като определи икономически най-изгодното предложение /ИИП/ по 

формулата: 

ИИП = КП х Ккп  + СИ х Кси + СР  х Кср + ИП х Кип 

Където:   

1. Показател КП – концесионно плащане  

 

КП= (КПi / КПmax) х100 

КПi-размер на концесионното плащане - в лв., съгласно офертата на участника; 

КПmax – максималната оферирана стойност по показателя 

Максималният брой точки по този показател е 100 точки. 

Коефициента на тежест в ИИП  -  Ккп е 35%  

 

2. Показател СИ – стойност на инвестициите  

 

СИ= (КПi / КПmax) х100 



СИi-стойност на инвестициите – в лв, съгласно инвестиционната програма на участника 

СИmax – максималната  оферирана стойност по показателя 

Максималният брой точки по този показател е 100 точки. 

Коефициента на тежест в ИИП -  Кси е 35% 

3. Показател СР – брой работници по програма за откриване на работни места 

 

СР= (СРi / СРmax) х100 

СРi – брой работници по програма за откриване на работни места, съгласно предложената 

програма на участника; 

СРmax – максималната оферирана стойност по показателя 

Максималният брой точки по този показател е 100 точки. 

Коефициента на тежест в ИИП  - Кср е 5%  

 

4. Показател ИП – оценка на инвестиционна програма, свързана с експлоатацията на обекта, 

съгласно предложената програма на участника, като брой точки съгласно скала на оценяване. 

Максималният брой точки по този показател е 100 точки. 

Коефициента на тежест в ИИП  - Кип  е 25% 

1. Условия по отношение на съдържанието на 

инвестиционна програма, свързана с 

експлоатацията на обекта. 

2. Критерии за 

присъждане на 

оценката  

3. Присъден 

брой точки 

1. Участникът е описал в инвестиционна 

програма си всички конкретни действия, 

методи и подходи, относими към 

предвижданото от него управление на обекта; 

2. Участникът е описал в инвестиционна 

програма си всички конкретни действия, 

методи и подходи, необходими за безопасната 

експлоатация на обекта; 

3. Предлаганите методи и подходи, контрол на 

изпълнението и използвани технологии 

съответстват на предписанията на 

обследванията и анализите, при което същите 

са изпълними без колизия помежду си; 

4. От инвестиционната програма е видно, че при 

осъществяване и ще бъдат спазени всички 

нормативни изисквания и ще бъдат използвани 

техники на работа, които са в съотвествие с 

изискванията на техническата спецификация; 

5. Всички дейности, предвидени в 

инвестиционната програма, са обезпечени с 

човешки и технически ресурс; 

6. Налице е пълно съответствие между 

предложените организация и подход на 

изпълнение на поръчката и представения 

Оферта, съдържаща 

инвестиционна 

програма по 

отношение на която 

са налице 

кумулативно 

ВСИЧКИТЕ посочени 

в колона 1 условия 

 

100 

Оферта, 

съдържаща 

инвестиционна 

програма, по 

отношение на която 

не е налице ЕДНО от 

посочените в колона 

1 условия 

 

75 

Оферта, 

съдържаща 

инвестиционна 

програма, по 

отношение на която 

не са налице ДВЕ от 

50 



линеен график за осъществяването и; 

7. Предлагат се ефикасни контролни дейности на 

дефинираните от възложителя рискове*, като 

всеки един риск е съпроводен с предложени от 

Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска и съответно конкретни адекватни 

дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. 

 

* Разглеждат се предложенията на участниците 

за управление на следните дефинирани от 

възложителя рискове, които могат да възникнат 

при изпълнението на договора: 

1. Рискове, свързани с неблагоприятни 

климатични условия; 

2. Възникване на конструктивни проблеми, 

свързани с форсмажорни обстоятелства; 

3. Трудности при изпълнение предмета на 

концесията, свързани с 

протести/недоволства/претенции на местно 

население и собственици на съседни имоти. 

посочените в колона 

1 условия 

 

Оферта, съдържаща 

инвестиционна 

програма, по 

отношение на която 

не са налице ТРИ от 

посочените в колона 1 

условия 

 

25 

 

Оферта, съдържаща 

инвестиционна 

програма, по 

отношение на която 

не са налице ЧЕТИРИ 

ИЛИ ПОВЕЧЕ от 

посочените в колона 1 

условия 

1 

 

ВАЖНО ! Оферта, която съдържа инвестиционна програма, изпълняваща критериите за 

присъждане на определен брой точки, но същевременно по отношение на нея бъдат 

открити несъществени пропуски и/или частично съответствие независимо спрямо кой от 

елементите, и/или не е налице съгласуваност между който и да е от елементите, то в този 

случай присъденият брой точки ще бъде намален наполовина. 

„Съгласуваност“ е налице, когато в отделните елементи се открива съответствие между 

поставените цели, предвидените в тяхната последователност за изпълнението им действия 

и респективно при изпълнението на която и да е отделна дейности и/или действие да не 

възпрепятства/забави и/или осуети изпълнението на друга, при което същите са съобразени 

със спецификата на настоящата поръчка; 

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е 

констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена 

от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или 

частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед 

спазване на правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или 

частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се 

приема наличието на „констатирано несъответствие”. 

На първо място се класира предложението на участника, получил най- висока оценка по 

показателя ИИП. 

 

18.  Размер и начин за плащане на гаранцията за участие в процедурата  

Гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия е под формата на внесен 

депозит или безусловна неотменяема банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от 

участниците. Паричната гаранция се внася в касата на Община Правец или чрез банков превод   

по сметка на Правец, не по-късно от 16,00 часа на последния ден, определен с „Обявлението на 

концесия”, публикувано на електронната страница на Държавен вестник. Банковата гаранция 

се издава не по-късно от последния ден, определен с „Обявлението на концесия” публикувано 

на електронната страница на Държавен вестник. 

 

Депозитът за участие в процедурата е в размер на 2308.80 лв. без ДДС. 



 

19. Цената на документацията за участие в процедурата е в размер на 200.00 /двеста / лв.  

без ДДС. 

 

ІІ. Общинският съвет на община Правец възлага на Кмета на Община Правец да 

организира и проведе процедурата по предоставяне на концесия за обекти - язовир "ПРАВЕЦ” 

и язовир „СКЪРНАВА“, находящи се в землището гр. ПРАВЕЦ,  община Правец, съгласно 

изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 51   

ОТНОСНО: „Предоставяне на концесия за услуга на имот публична общинска собственост – 

язовир „Осиковица”, в землището на с. Осиковица” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, чл. 13, ал. 1, т. 2, 

чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите, 

 

(Гласували-12; “За”-11, “Против”-1, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

I.  ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА по чл.24 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия на 

язовир „ОСИКОВИЦА” – публична общинска собственост, находящ се в землището на 

с.Осиковица, община Правец, област Софийска. 

 

 1.   Предмет и обект на концесията: 

 

Обект на концесията:   

 

 Язовир „Осиковица“ съгласно Акт за публична общинска собственост (ПОС) № 151-І 

съставен на 24.07.2012г. се намира в ПИ № 005128 (нула нула пет едно две осем) по 

Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Осиковица, с начин на 

трайно ползване : „Язовир“ с площ 74,068 дка (седемдесет и четири декара и шестдесети 

осем кв.м.), с граници на имота : ПИ №005135 – ливада; ПИ №005134 – храсти; ПИ № 

005127 – храсти; ПИ № 005129 – полски път; ПИ № 164002 – полски път; ПИ №164034 – 

нива; ПИ № 164033 – нива; ПИ № 164032 – ливада; ПИ № 164031 – нива; ПИ № 164030 – 

ливада; ПИ № 164029 – нива; ПИ № 005122 – изоставени трайни насаждения, всичките в 

землището на с. Осиковица. За имота има съставен по-рано Акт за ПОС № 

0103/24.02.199г., одобрен от кмета на община Правец. За обекта има издаден акт за 

публична общинска собственост –АПОС № 151-І от 24.07.2012 г. за имот с обща площ 

74,068 дка - включващ водна площ, дига и сервитутна ивица. 

 

Към прилежащата инфраструктура и принадлежностите на концесията трябва да се 

разглеждат сътветните технически и облекчителни съоръжения заедно с прилежащите им 

площи. 
  

Предмет на концесията: Управление и осъществяване на безопасна експлоатация на 

съоръжението, при което ще се извършват дейности по аквакултури: рибовъдство, отглеждане 

на други водни организми и реализация на получената продукция от тях, промишлен и спортен 

риболов, развъждане на водоплаващи птици, дейности свързани с отдиха на населението от 



региона, спортни и увеселителни атракции, както и други дейности свързани със свободното 

време и развлечението на хората, съобразно възможностите на съоръжението, като 

възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата, включващо 

предоставянето на услуги и/или извършването на други стопански дейности срещу 

получаването на приходи. 

 

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

аквакултури: рибовъдство, отглеждане на други водни организми и реализация на получената 

продукция от тях, промишлен и спортен риболов, развъждане на водоплаващи птици, дейности 

свързани с отдиха на населението от региона, спортни и увеселителни атракции, както и други 

дейности свързани със свободното време и развлечението на хората, водопой и за напояване 

при поискване  и други дейности, които биха могли да съпътстват основните дейности без да 

ги  възпрепятстват. 

 

3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности    - има, 

описани към обекта на концесията 

 

4.    Максимален срок на концесията:    15 /петнадесет/ години. 

 

5.    Начална дата на концесията:  датата на сключване на договора. 

 

6. Условия за осъществяване на концесията, основни права и задължения по 

концесионния договор: 

6.1.      Основни условия: 

6.1.1. Концесията да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, 

регулиращи съответния вид дейност и услуга. 

6.1.2. Язовирът да се ползва съгласно неговото предназначение при спазване на 

изискванията за стопанисването и експлоатацията на язовирите. 

6.1.3.  Концесионерът няма право да извършва, както и да не допуска извършването на 

действия, които биха застрашили сигурността на изградените съоръжения на обекта на концесията. 

6.1.4.  При осъществяване на концесията, Концесионерът е обвързан с направеното от 

него предложение относно условията на концесионната процедура. Всички наложили се 

последващи изменения на приетата инвестиционна програма, могат да се извършват само след 

съгласуване с компетентните органи и Концедента.              

6.1.5.   Да се изпълняват стриктно изискванията свързани с опазването на околната среда, 

защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и 

обществения ред. 

6.1.6. Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.   

6.1.7. Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива 

бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента 

на връщане на обекта на концесията.  

6.1.8. Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други 

разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с 

изискванията на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите 

Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите 

и другите действащи нормативни актове. 

6.1.9.  Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, 

запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за 

сметка на концесионера. 

6.1.10. Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се 

прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред съгласно чл. 72 от Закона за 

Концесиите. 

6.1.11. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на 



задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.  

6.1.12. Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по 

сключения концесионен договор, за вреди които са последица от форсмажорно събитие. 

6.1.13. При частично погиване обекта на концесията или обективна невъзможност за 

ползването му по предназначение, Концесионният договор може да се изменя или допълва 

само за възстановяване на икономическият баланс на концесията съгласно чл. 70 ал.4 т.2 и ал.5 

от Закона за Концесиите; 

6.1.14. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с 

разрешение на Общинския съвет.      

6.1.15.  След изтичане срока на договора обекта на концесията да се върне на Концедента; 

 

 6.2.    Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА 

Извън правата определени в нормативните актове, Концесионера има следните права: 

6.2.1. Правото на Концесионера, изключително той, да осъществява управление и 

експлоатация на концесионния обект по т.1, съгласно условията на настоящото решение и 

сключения концесионен договор. 

6.2.2. Право да ползва язовира съобразно предназначението му и търговски цели, като 

запази предмета на дейност за целия период на концесията. 

6.2.3. Право да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност, чрез 

експлоатация на обекта, предмет на концесията. 

6.2.4. Право да извършва търговска и стопанска дейност при спазването на действащите 

нормативни разпоредби. 

6.2.5. Право да иска изменение на договора на концесия, когато обстоятелствата, при 

които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответсвие 

между правата и задълженията на двете страни, при условие, че измененията са в рамките на 

решението за откриване на процедурата, решението за определяне на концесионер и офертата. 

6.2.6.  Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите и услугите, които има 

право само той да извършва за периода, за който му е предоставена концесията. 

6.2.7. Да изисква съдействие от страна на Концедента при неправомерни действия на 

трети лица, както и при нарушение на правата, предоставени му с този Договор за концесия. 

 

 

 6.3. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА 

Извън задълженията определени в нормативните актове, Концесионерът има следните 

задължения: 

6.3.1. Да извършва концесионните плащания в сроковете по договора. 

6.3.2. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство в 

границите на концесионната територия; 

6.3.3. Да съгласува предварително с Концедента извършването на подобрения върху 

концесионната територия; 

6.3.4. Да извършва търговската и стопанска дейност, свързани с експлоатацията на 

обекта при спазване изискванията на действащото законодателство; 

6.3.5. Да поддържа чистотата, бистротата и нивото на водата в язовира, като спазва 

всички препоръки и указания на компетентните органи, с цел гарантиране безопасната 

експлоатация на обекта; 

6.3.6. Да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и 

спокойствието на посетителите на концесионната територия; 

6.3.7. Да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица 

и да не обременява с тежести обекта на концесия, прилежащите площи и съоръжения. 

6.3.8. Да поставя и поддържа обозначителни табели, свързани с ползването на обекта; 

6.3.9. да осигури водноспасително и медицинско обслужване на посетителите на 

развлекателните и спортните съоръжения върху концесионната територия; 



6.3.10. Да осигури необходимото оборудване за осъществяване на дейностите по 

водни спортове и услуги; 

6.3.11. Да предоставя услугата „риболов” с 50% отстъпка от таксите за граждани на 

Община Правец. 

6.3.12. Да извърши ремонт на преливника и преходния участък, както и изграждане на 

нов енергогасител в съответствие със заключенията на техническия анализ; 

6.3.13. Да извърши реконструкция на бързоотока в съответствие със заключенията на 

техническия анализ;  

6.3.14. Да осигури почистване на бързоотока и речното дъно на разстояние от 500 м, 

измерено от оста на бързоотока в съответствие със заключенията на техническия анализ;   

6.3.15. Да осигури прочистване на дъното на Язовира в съответствие със заключенията 

на техническия анализ; 

6.3.16. Да извърши корекция на заустването на захранващия водоизточник, в 

съответствие със заключенията на техническия анализ; 

6.3.17. Да използва язовира рационално и добросъвестно, като не допуска неправилна 

експлоатация и замърсяване на водния ресурс; 

6.3.18. Да полага грижи за опазване на околната среда, да спазва всички нормативни 

изисквания в тази връзка, включително по отношение събиране и транспортиране на 

отпадъците;  

6.3.19. Концесионерът е длъжен: 

6.3.19.1 Да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по 

осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях уредени в Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, и в други 

действащи в тази област нормативни актове; 

6.3.19.2 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); 

6.3.19.3 Да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и със 

собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието 

на реката в тримесеч срок от подписване на концесионния договор; 

6.3.19.4 Да изпълнява задълженията по чл.35 ал.3 от ЗЗБ; 

6.3.19.5 Да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ; 

6.3.19.6 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.  

6.3.20. Да застрахова обекта на концесията обекта на концесията за своя сметка, в полза 

на Концедента, и да поддържа в сила сключената застраховка за целия срок на действие 

на Концесионния договор. 

6.3.21. Да извършва всички действия по предоставената концесия в съответствие с 

утвърдените технически и технологични стандарти, действащото българско 

законодателство и концесионния договор; 

6.3.22. Да спазва изискванията за безопасни условия на труд при осигуряване 

обслужването на обекта и предоставяне на услугите, свързани с неговата експлоатация;  

6.3.23. Да не допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права; 

6.3.24. Да съгласува с Концедента и с компетентните органи всяка последваща 

актуализация на проекта за експлоатация на концесионния обект, с цел осигуряването 

на непрекъснатост и ниво на качество на предоставяните услуги в съответствие с 

клаузите на концесионния договор; 

6.3.25. Да приеме и търпи при наличие на обстоятелства, засягащи националната 

сигурност, отбраната на страната и обществения ред, трети лица, посочени от 

Концедента, да ползват концесионния обект, за времето, през което са налице. В тези 

случаи концесионерът няма право на обезщетение освен за вредите, причинени виновно 

от третите лица, като вредите се дължат на тяхно виновно поведение; 



6.3.26. Да осигурява на Концедента и на компетентните органи достъп до обекта на 

концесията по всяко време, както и свързаната с него документация и информация. 

6.3.27. След изтичане на срока на концесионния договор, да върне на Концедента обекта 

на концесия в състояние, годно за експлоатация. 

 

 6.4. Основни права на КОНЦЕДЕНТА 

Извън правата определени в нормативните актове, Концедента има следните права:  

6.4.1. Право да получава дължимите от Концесионера концесионни плащания  

6.4.2. Да предостави на концесионера изключителните права на експлоатация върху 

обекта на концесия за срока на действие на Концесионния договор; 

6.4.3. Да не предоставя за срока на Концесионния договор права на трети лица, освен в 

предвидените в Закона за концесиите или в договора случаи;    

6.4.4. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по Концесионния 

договор и условията на концесията; 

6.4.5. Да изисква и получава своевременно от концесионера информация за 

изпълнението на задълженията му по договора за концесия 

6.4.6. Да упражнява право на собственост върху новопридобитата от Концесионера 

техническа и друга документация при осъществяване на правата и задълженията по 

Концесионния договор; 

6.4.7. Да прекрати концесионния договор при виновно неизпълнение от страна на 

Концесионера на основни задължения или при нарушаване на условия по концесията; 

6.4.8. Да прекрати договора, в случай на уведомление от страна на Концесионера, за 

нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, 

отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон 

територии и обекти, при условия и по ред, определени в Концесионния договор. 

6.4.9. Право да прекрати договора за концесия с писменно предизвестие, с достатъчно 

дълъг срок за довършване на започнатите водностопански дейности, така че да небъдат 

нанесени щети от преждевременното им преустановяване, но не по дълъг от 5 /пет / 

години, при постъпване на искане от страна на създадено сдружение за напояване в 

землището на с. Осиковица, по реда на ЗСН - „Закона за сдруженията за напояване,”на 

основание § 3 от Преходни и заключителни разпоредби на този закон. 

 

 

 6.5. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА 

Извън задълженията определени в нормативните документи, Концедентът има следните 

задължения: 

6.5.1. Да предостави на Концесионера изключително право на експлоатация върху 

Обекта на концесия, за срока на действие на Концесионния договор, като не предоставя 

друго такова право на трети лица, освен в предвидените в договора или в Закона за 

концесиите случаи. 

6.5.2. Да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, 

съгласно договорените условия, включително чрез своевременно съгласуване на 

представените от концесионера годишни работни проекти; 

6.5.3. Да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение 

на задълженията по концесионния договор. 

 

 

7. Условия при възлагане ремонтите и изграждането на обектите на концесията от 

подизпълнители   –   не се предвиждат.  

 

8.  Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне 

на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители.  



     Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с 

разрешение на Общинския съвет 

 

9.  Концесионерът отговаря за всички задължения на подизпълнителите и за действията 

и/или бездействия на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители, 

назначени и/или наети от подизпълнителя. 

             

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията по концесионния договор 

и/или други обезпечения:  

10.1. Концесионерът е длъжен да предоставя ежегодно гаранция за изпълнението на 

задълженията си по концесионния договор. Гаранцията следва да бъде парична или във вид на 

безусловна неотменяема банкова гаранция; 

10.2. За всяка календарна година гаранцията за изпълнението на задълженията по 

концесионния договор е в размер на 50 % /петдесет процента/ от годишното концесионно 

плащане през предната година и Концесионерът следва да я представи на Концедента до 31 

/тридесет и първи/ януари на обезпечената година; Гаранцията се освобождава след 

изпълнението на инвестиционната годишна програма;              

10.3.    Гаранцията, която се внася първата година е 100 % /сто процента/ от първото 

концесионно плащане и е необходимо да се представи от Концесионера на Концедента при 

подписване на договора. Гаранцията следва да бъде парична или във вид на безусловна 

неотменяема банкова гаранция.  

10.4.  В случай на неспазване сроковете от Концесионера за заплащане на годишната 

концесионна вноска, дължимото концесионно плащане Концедента прихваща от гаранцията, 

като в тези случаи Концесионерът дължи внасяне на нова  гаранция в едномесечен срок;  

10.5.  При прекратяване на концесионния договор от страна на Концесионера по негова вина, 

гаранцията остава в полза на Концедента; 

10.6.    При прекратяване на договора от страна на Концедента без вина на Концесионера, 

гаранцията се възстановява на Концесионера.            

             

11.     Условия за извършване на концесионното плащане: 

11.1.  Размерът на минималното годишно концесионно плащане от втората година до края на 

концесията, е в размер на предложението на избрания Концесионер, но не по-малко от 3600 лв.  

без ДДС;  
11.2.  Първото концесионно плащане за придобиване на концесията, дължимо към датата на 

подписване на концесионния договор е в размер на предложението на избрания Концесионер, 

но не по-малко от 3600 лв. без ДДС; 

11.3.  От втората година до края на концесията, годишното концесионно плащане се извършва 

на две равни вноски – първа вноска до края на м.януари за текущата годината, втората вноска 

дължима до края на м.юли за текущата година.; 

11.4. Ред за извършване на концесионното плащане: Годишното концесионно плащане се 

извършва в брой в касата на община Правец или чрез банков превод по сметката на Община 

Правец;  

11.5.  Концесионното годишно плащане не зависи от реализираните приходи; 

11.6. Годишното концесионно плащане се актуализира всяка година след изтичане на първата 

година с инфлационния индекс определен от НСИ за предходната година.  

                          

12.  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: 

12.1.  Концесионерът е длъжен при основен ремонт на съоръженията в обекта и при 

управлението и поддържането им, да спазва действащата номативна разпоредба свързана с 



опазване на околната среда, на човешкото здраве на защитените територии, зони и обекти на 

обществения ред, включително действащите наредби приети от Общинския съвет на гр. Правец   

и заповедите на кмета на общината.    

12.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно Концедента за нововъзникнали 

обстоятелства, създаващи опастност за националната сигурност;  

12.3.   Концесионерът е длъжен да поддържа хидротехническите съоръжения за постоянна 

защита при неблагоприятни природни явления-наводнения; 

12.4.  Концесионерът е длъжен, съгласно изискванията и предписанията на Гражданска защита, 

да изготви план за действие при аварийни ситуации, който да съгласува с концедента;  

12.5.   Забранява се изпускането на язовира при улов на риба. 

 

13.  Форма, размер и условия за извършване на компенсации по чл.6 от Закона за 

концесиите – такива не се предвиждат. 

 

14.   Концесионерът задължително застрахова ежегодно до 31 януари за своя сметка в полза 

на Концедента, обекта на концесията за риск „Пожар и природни бедствия, включително 

земетресение” по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховане, съгласно 

получената от Община Правец служебна бележка, извлечение от счетоводните книги. 

 

15.  Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно 

определени – отразени са в документацията за участие. 

 

16.  Определя начин за предоставяне на концесията - чрез открита процедура. 

 

17. Утвърждаване критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна 

тежест. 

Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще 

извършва оценяването й, като определи икономически най-изгодното предложение /ИИП/ по 

формулата: 

 

ИИП = КП х Ккп  + СИ х Кси + СР  х Кср + ИП х Кип 

Където:   

1. Показател КП – концесионно плащане  

 

КП= (КПi / КПmax) х100 

КПi-размер на концесионното плащане - в лв., съгласно офертата на участника; 

КПmax – максималната оферирана стойност по показателя 

Максималният брой точки по този показател е 100 точки. 

Коефициента на тежест в ИИП  -  Ккп е 35%  

 

2. Показател СИ – стойност на инвестициите  

 

СИ= (КПi / КПmax) х100 

СИi-стойност на инвестициите – в лв, съгласно инвестиционната програма на участника 

СИmax – максималната оферирана стойност по показателя 



Максималният брой точки по този показател е 100 точки. 

Коефициента на тежест в ИИП -  Кси е 35% 

3. Показател СР – брой работници по програма за откриване на работни места 

 

СР= (СРi / СРmax) х100 

СРi – брой работници по програма за откриване на работни места, съгласно предложената 

програма на участника; 

СРmax – максималната оферирана стойност по показателя 

Максималният брой точки по този показател е 100 точки. 

Коефициента на тежест в ИИП  - Кср е 5%  

 

4. Показател ИП – оценка на инвестиционна програма, свързана с експлоатацията на обекта, 

съгласно предложената програма на участника, като брой точки съгласно скала на оценяване. 

Максималният брой точки по този показател е 100 точки. 

Коефициента на тежест в ИИП  - Кип  е 25% 

1. Условия по отношение на съдържанието на 

инвестиционна програма, свързана с 

експлоатацията на обекта. 

2. Критерии за 

присъждане на 

оценката  

3. Присъден 

брой точки 

1. Участникът е описал в инвестиционна 

програма си всички конкретни действия, 

методи и подходи, относими към 

предвижданото от него управление на обекта; 

2. Участникът е описал в инвестиционна 

програма си всички конкретни действия, 

методи и подходи, необходими за безопасната 

експлоатация на обекта; 

3. Предлаганите методи и подходи, контрол на 

изпълнението и използвани технологии 

съответстват на предписанията на 

обследванията и анализите, при което същите 

са изпълними без колизия помежду си; 

4. От инвестиционната програма е видно, че при 

осъществяване и ще бъдат спазени всички 

нормативни изисквания и ще бъдат използвани 

техники на работа, които са в съотвествие с 

изискванията на техническата спецификация; 

5. Всички дейности, предвидени в 

инвестиционната програма, са обезпечени с 

човешки и технически ресурс; 

6. Налице е пълно съответствие между 

предложените организация и подход на 

изпълнение на поръчката и представения 

линеен график за осъществяването и; 

7. Предлагат се ефикасни контролни дейности на 

дефинираните от възложителя рискове*, като 

Оферта, съдържаща 

инвестиционна 

програма по 

отношение на която 

са налице 

кумулативно 

ВСИЧКИТЕ посочени 

в колона 1 условия 

 

100 

Оферта, съдържаща 

инвестиционна 

програма, по 

отношение на която 

не е налице ЕДНО от 

посочените в колона 

1 условия 

 

75 

Оферта, съдържаща 

инвестиционна 

програма, по 

отношение на която 

не са налице ДВЕ от 

посочените в колона 

1 условия 

 

50 

Оферта, съдържаща 

инвестиционна 

25 

 



всеки един риск е съпроводен с предложени от 

Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска и съответно конкретни адекватни 

дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. 

 

* Разглеждат се предложенията на участниците 

за управление на следните дефинирани от 

възложителя рискове, които могат да възникнат 

при изпълнението на договора: 

1. Рискове, свързани с неблагоприятни 

климатични условия; 

2. Възникване на конструктивни проблеми, 

свързани с форсмажорни обстоятелства; 

3. Трудности при изпълнение предмета на 

концесията, свързани с 

протести/недоволства/претенции на местно 

население и собственици на съседни имоти. 

програма, по 

отношение на която 

не са налице ТРИ от 

посочените в колона 1 

условия 

 

Оферта, съдържаща 

инвестиционна 

програма, по 

отношение на която 

не са налице ЧЕТИРИ 

ИЛИ ПОВЕЧЕ от 

посочените в колона 1 

условия 

1 

 

ВАЖНО ! Оферта, която съдържа инвестиционна програма, изпълняваща критериите за 

присъждане на определен брой точки, но същевременно по отношение на нея бъдат 

открити несъществени пропуски и/или частично съответствие независимо спрямо кой от 

елементите, и/или не е налице съгласуваност между който и да е от елементите, то в този 

случай присъденият брой точки ще бъде намален наполовина. 

„Съгласуваност“ е налице, когато в отделните елементи се открива съответствие между 

поставените цели, предвидените в тяхната последователност за изпълнението им действия 

и респективно при изпълнението на която и да е отделна дейности и/или действие да не 

възпрепятства/забави и/или осуети изпълнението на друга, при което същите са съобразени 

със спецификата на настоящата поръчка; 

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е 

констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена 

от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или 

частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед 

спазване на правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или 

частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се 

приема наличието на „констатирано несъответствие”. 

На първо място се класира предложението на участника, получил най- висока оценка по 

показателя ИИП. 

 

18.  Размер и начин за плащане на гаранцията за участие в процедурата  

Гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия е под формата на внесен 

депозит или безусловна неотменяема банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от 

участниците. Паричната гаранция се внася в касата на Община Правец или чрез банков превод   

по сметка на Правец, не по-късно от 16,00 часа на последния ден, определен с „Обявлението на 

концесия”, публикувано на електронната страница на Държавен вестник. Банковата гаранция 

се издава не по-късно от последния ден, определен с „Обявлението на концесия” публикувано 

на електронната страница на Държавен вестник. 

 

Депозитът за участие в процедурата е в размер на 540.00 лв. без ДДС. 

 

19. Цената на документацията за участие в процедурата е в размер на 200.00 /двеста / лв.  

без ДДС. 



 

ІІ. Общински съвет на гр. Правец възлага на Кмета на Община Правец да организира и 

проведе процедурата по предоставяне на концесия за обект язовир "ОСИКОВИЦА”, находящ 

се в землището с.Осиковица, община Правец, съгласно изискванията на Закона за концесиите и 

Правилника за прилагане на закона за концесиите. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 52 

 

ОТНОСНО: “Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, в изпълнение изискванията на чл. 28, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – План за застрояване  на ПИ № 

079040, м.”Байов дол”, землището на гр. Правец, с отреждане за „Къща за гости и мандра - 

атракцион”.   

Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от 

горното решение процедури. 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 53 

 

ОТНОСНО: “Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, по реда на чл. 136, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, 
 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

 Дава съгласие  да се измени  ПУП – ПР на УПИ ІІІ-1051 и УПИ ІV-1050 в кв. 89, гр. 

Правец, като от тях се образуват два нови УПИ : УПИ ІІІ-7184 с площ от 623 кв.м. за 

наследниците на Иван Генчев Христов и УПИ ІV-1050,1051 с площ от 760 кв.м. – общинска 

собственост. За транспортен достъп до УПИ ІV-1050, 1051 да се предвиди улица – тупик от о.т. 

693а – 693б с ширина от 4.00м 

Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от 

горното решение процедури. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 54 

 

ОТНОСНО: “Подписване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и представяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.27, ал.3 от 

ЗМСМА, чл.198 в, ал.4, т.2 от Закона за водите, във връзка с чл.198 п, ал.1, 

предложение първо от Закона за водите, чл.36, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

1  Съгласува текста на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и 

Приложенията към него, само при условие,  че в Приложение 1 към договора бъдат включени 

всички публични активи на В и К системи и съоръжения на територията на Община Правец, 

допълнени с представените от Община Правец в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството с писмо вх.№ 91-00-154/18.02.2016 г. ВиК активи публична общинска 

собственост.   

Писмо с вх. № 91-00-154/18.02.2016 г. и приложенията към него са неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Упълномощава кмета на Община Правец, в качеството му на представител на община 

Правец в Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град 

София да представи позицията на общината на заседание на Общото събрание на АВиК и 

гласува решение за приемане на текста и сключване на Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги със съществуващия ВиК оператор – „ВиК” ЕООД , град София, при 

условията на т.1 от настоящото решение. 

3. Упълномощава кмета на Община Правец, в качеството му на представител на община 

Правец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, град 

София, да гласува решение за упълномощаване  Председателя на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, град София да подпише Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги и Приложенията към него със съществуващия 

ВиК оператор – „ВиК” ЕООД, град София, при условията на т.1 от настоящото решение и след 

провеждане на процедурите по реда на Закона за водите, Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги и Правилника за организацията. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 55 

 

ОТНОСНО: “Определяне на представител на Община Правец в Общото събрание на 

акционерите на „УНИ-Правец” АД и решение за начина, по който следва да 

гласува определения представител на Община Правец в предстоящото 

извънредно общо събрание на акционерите на дружеството” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, чл.36 от Наредба № 14 за условията и реда за упражняване 



правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и покана вх.№ 08.00-53/16.02.2016 г. на Съвета на директорите на 

„УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ” АД, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

1.Определя кмета на Община Правец да представлява Община Правец на 

извънредното общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ-ПРАВЕЦ” АД. 

2. Упълномощава представителя на Община Правец да гласува по въпросите от 

дневния ред на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на 

„УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ” АД, както следва:  

2.1  По т.1 от дневния ред: Вземане на решение за продажба на притежаваните от 

Община Правец акции в „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ”АД в полза 

на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ”ЕООД  - да гласува „ПРОТИВ” вземането на решение за продажбата 

на притежаваните от Община Правец акции в „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-

ПРАВЕЦ”АД в полза на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД. 

Мотиви: Община Правец притежава 1 274 222 броя акции от капитала на 

„УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ”АД с номинална стойност от 1 лев 

всяка една акция. Правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско 

участие се упражняват от Общинския съвет. Продажбата на дялове и акции, собственост на 

държавата и общините в търговски дружества се извършва по реда и при условията на Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол (обн.ДВ бр.28 от 19 март 2002 година). 

Съгласно чл.1, ал.2, т.1 от ЗПСПК, приватизация е прехвърляне чрез продажба на български 

физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала 

или на чуждестранни лица на дялове и акции – собственост на държавата или общините от 

търговски дружества. Методите на приватизация са уредени в чл.32, ал.1 от същия закон, а 

именно акции – собственост на държавата и общините в търговски дружества се продават чрез 

публично предлагане, публичен търг, публично оповестен конкурс, централизиран публичен 

търг, като решението за избор на приватизационен метод се взема от общинския съвет. 

Следовтелно общинския съвет е лишен от възможността да избира някакъв алтернативен метод 

за продажба на притежаваните от Община Правец акции, освен тези посочени в закона. Всяко 

решение за продажба на акции по какъвто и да е друг начин би било нищожно и би довело до 

нищожност на крайния акт, с който евентуално би се избрал купувач. 

2.2. По т.2 от дневния ред:  Вземане на решение за сключване на договор за покупко-

продажба на Младежки дом и на Културен дом от УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ-ПРАВЕЦ”АД в полза на Община Правец – да гласува „ПРОТИВ” вземане на решение 

за сключване на договор за покупко-продажба на Младежки дом и на Културен дом от 

УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ”АД в полза на Община Правец. 

Мотиви: Общинският съвет на Община Правец не може да гласува положително по 

предложения проект за решение, тъй като в бюджета на общината за бюджетната 2016 година 

не са заложени средства за придобиването на тези активи. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Разни– да гласува по своя преценка и в защита интересите на 

Община Правец като акционер в дружеството.  

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 56 

 

ОТНОСНО: “Приемане План на Община Правец за защита при бедствия” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.12, чл.27, ал.3 

от ЗМСМА и чл. 9, ал.10 и ал.11 от Закона за защита при бедствия,   
 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

Приема Плана на Община Правец за защита при бедствия. (Приложение) 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 57 

 

ОТНОСНО: “Приемане Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община 

Правец 2016 г.-2020 г.” 

 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от 

ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане,   

 
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

1.Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Правец 

(2016-2020г.) 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 58 

 

ОТНОСНО: “Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през 2015 г.” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.20 от ЗМСМА, 

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през  2015 година.  

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 59 

 

ОТНОСНО: “Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за 

2015 г.” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1), т.24 и (2) от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 (1) от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община 

Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,   

 

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема „Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец 

за 2015 г.” 

(Приложение) 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


