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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 30
от заседанието на 28.12.2017г.
по точка 2 от дневния ред

ОТНОСНО: Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление,
ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на
дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми,
както и получената по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Липена” с
площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255 , общ..Брусарци,
област Монтана, описан в АПОС №21/12.09.2001 г

РЕШЕНИЕ № 185
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение №169/Протокол №27 от 29.09.2017г.
на Общински съвет Брусарци за откриване на процедура за предоставяне на концесия, Протокол
№1 от 20.11.2017г. и Протокол №2 от 28.11.2017 г. на Комисия, назначена със Заповед №РД-02-09291/10.11.2017г. на Кмета на Община Брусарци и предвид отразеното в доклад по чл.84, ал.1, т.3 от
Правилника за прилагане на Закона за концесиите на Кмета на Община Брусарци, ОбС Брусарци
РЕШИ:
І.Определя за концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и
поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно
състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите
аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената
по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Липена” с площ 13,410 дка., намиращ
се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255 , общ..Брусарци, област Монтана, описан в АПОС
№21/12.09.2001 г.,участника "ГОЛДФИШ ЕМ" ООД, ЕИК:204565287, със седалище и адрес на
управление с. Василовци, ул. "Георги Димитров" № 6, представлявано от Методи Тошков
Методиев - Управител
Концесията е за срок от 15 години, считано от датата на подписване на договора за
концесия, при условията на това решение, Решение №169/Протокол №27 от 29.09.2017 г. на
Общински съвет Брусарци за откриване на процедура за предоставяне на концесия и
одобрения проект на концесионниядоговор.
ІІ.На основание чл.59, ал.1, т.1 от Закона за концесите, концесията да се осъществи при
следните конкретни условия, в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер,
както следва :
1.Рехабилитация и поддръжка на обекта на концесията: размерът на инвестициите, които
концесионерът се задължава да изпълни за извършване на дейности, свързани с рехабилитация и

експлоатация на обекта на концесията е в размер на 2500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева/
годишно и включва следните мероприятия :
-поддръжка и ремонт на съораженията;
-поддръжка на комуникационните и пътни връзки с държавните и общински пътища;
-метериологичен и хидрологичен мониторинг и водобалансови оценки;
-технически прегледи;
-преглед след извънредни събития;
-технически мониторинг;
-опериране със отговорните органи, което да осигури контрол на водното ниво в язовирното
езеро и долния участък след язовир с цел предпазване от заливане;
-поддържане проводимостта на предпазните решетки на водопровеждащите съоражения;
-осигуряване на пропусната способност на речното корито – 500 м. след основния изпускател;
-извършване на ремонтни дейности по язовирната стена и съораженията.
2.Размер на концесионно плащане, което се задължава да заплаща концесионерът – 1660,00 лв.
/хиляда шестстотин и шестдесет лева / годишно.
3.Размера на инвестициите които концесионерът се задължава да изпълни за извършване на
дейности, свързани с управление и експлоатация на обекта на концесията, съгласно
инвестиционната програма е в размер на 2004,00 лв. /две хиляди и четири лева/ годишно.
4.При сключване на концесионния договор концесионерът се задължава да представи гаранция
за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5% от стойността на договорените
инвестиции.
Изпълнение на инвестиционната програма се доказва на база на изготвени и предадени от
концесионера доклади за изпълнението й.
Концесионерът се задължава да представя на концедента доклад за изпълнение на
инвестиционната програма до 25 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
Концедентът има право да проверява данните и обстоятелствата, отразени в доклада. При
констатирани несъответствия между доклада и фактическото изпълнение на задълженията по
инвестиционната програма концедентът има право да усвои предоставената му банкова гаранция
до размера на неизпълнението.
ІІІ.Определя следните гаранции :
-Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема
банкова гаранция или парична гаранция, платима по банкова сметка на Община Брусарци, като
гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5 % от стойността на
планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма.
Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на
концедента до 25 януари на текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера
за извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои
представената банкова гаранция или парична гаранция.
ІV.Определя срок за сключване на концесионния догвор в съответствие с чл.59, ал.1, т.2 и
чл.62 от Закона за концесиите – до три месеца след влизане в сила на настоящото решение.
V.Възлага на Кмета на Община Брусарци :
1.Да сключи концесионния договор при спазване на чл.59, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за
концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите и условията на документацията за
възлагане на концесията, както и решенията на концедента за откриване на процедурата и за
определяне на концесионер.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на
договора, с изключение на тези по прекратяването му;
3.Да организира контрола по изпълнение на концесионния договор, чрез длъжностни лица от
общинската администрация и комисия за текущ контрол по изпълнение на сключените
концесионни договори. Решенията на комисията за осъществяване на текущия контрол, пряко
засягащи правата и задълженията на Концесионера и Концедента, стават неразделна част от
настоящия договор чрез анекс към него.
4.Да издаде разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост след
решение на Общински съвет Брусарци по реда на чл.46, ал.1, т.2 във вр. с чл.52, ал.1, т.3, б. "б" от

Закона за водите. Копие от разрешителното да изпрати на Басейнова дирекция - гр.Плевен. За
издаване на разрешителното концесионерът следва да представи копие от сключения концесионен
договор, както и други документи, подробно регламентирани с чл.60, ал.2 от Закона за водите.
5.Концедента утвърждава аварийния план за язовира изготвен от концесионера.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от Закона за
концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение
№169/Протокол №27 от 29.09.2017г. на Общински съвет Брусарци за откриване на процедура за
предоставяне на концесия, Протокол №1 от 20.11.2017г. и Протокол №2 от 28.11.2017 г. на
Комисия, назначена със Заповед №РД-02-09-291/10.11.2017г. на Кмета на Община Брусарци и
предвид отразеното в доклад по чл.84, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите на Кмета на Община Брусарци, по предложение от Наташа Михайлова Младенова Кмет на Община Брусарци.
Приложения : Протокол №1 от 20.11.2017 г.; Протокол №2 от 28.11.2017 г. на Комисия, назначена
със Заповед №РД-02-09-291/10.11.2017 г. на Кмета на Община Брусарци и 4 броя становища.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
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Приема се
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

