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 Докладна записка с вх. № 61-02-519 от инж. Джевдет Азис – 

Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО:  ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета на 

Община Самуил и сметките за средства от Европейският съюз към 

30.06.2021 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 
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№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 
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3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 
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7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 
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9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 
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13 Азем Хълми Шакир ЗА 
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15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 29.519 
 

Във връзка с изпълнение на чл. 137, ал. 1 и на основание чл. 137, 

ал. 2 от Закона за публичните финанси представям на вниманието на 

общински съвет Самуил следната:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

за изпълнението на бюджета на Община Самуил и сметките за средства от Европейският 

съюз към 30.06.2021 г. 

 

 

Бюджетът на Община Самуил е приет с Решение № 22.374, Протокол № 22 от 01.03.2021 г. на 

Общински съвет – Самуил и е разработен при условията и изискванията на принципите за финансова 

децентрализация, с ясно разграничаване на отговорностите-държавни и общински, в съответствие с 

нормите и критериите и в съответствие с изисквания на Закона за публичните финанси, Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2021 г., Указанията на дирекция „Държавно съкровище” 

при Министерство на финансите. 

В настоящата информация се съдържа изпълнение на плана по бюджета към 30.06.2021 г., която 

съдържа: 

 изпълнение на бюджетите на 6 второстепенни разпоредители с бюджет; 

 отчет на приходите от местни дейности и разходите по дейности и функции; 

 целеви средства от министерства и ведомства. 

Първоначалният размер на бюджета на община Самуил за 2021 г. е в размер на 11 745 673 лв., от 

които за делегираните от държавата дейности 8 484 584 лв., за местни дейности 3 173 689 лв. и за 

дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 87 400 лв. 

Изпълнението на приходната част към отчетния период е в размер на 513 254 лв., при план 

1 111 955 лв. – 46.16%, а на разходната 4 486 605 лв. – 36.83% при план 12 362 814 лв., в т.ч. за 

делегирани от държавата дейности 3 725 886 лв. и за местни дейности 738 193 лв. Дофинансирането е 

в размер на 22 526 лв. 

 

 

Получените трансфери към 30.06.2012 г., отразени в §61-00 „Трансфери между бюджети (нето)”, 

държавни дейности са в размер на 554 070 лв., в т.ч.: 

 по §§61-01 – 514 211 лв. в т.ч. от Министерски съвет и Министерство на 

труда и социалната политика по Закона за личната помощ – „Асистенти за лична помощ”, 

„Топъл обяд” и „Приеми ме”; 



 по §§61-02 - /-3 113/ лв. възстановени на Министерството на 

образованието и науката, Ресурсен център за обучение на деца със специални 

образователни потребности; 

 по §§61-05 – 42 972 лв. в т.ч. от Министерство на труда и социалната 

политика по „Социални услуги в домашна среда” и програми за осигуряване на заетост. 

Временния безлихвен заем между бюджети и сметки за средствата от ЕС, отразен по § 76-00 е 

на стойност (- 23 218) лв. 

 

1. Изпълнение на приходите и разходите за делегираните от 

държавата дейности 

 

1.1. Изпълнение на приходната част на делегираните от държавата 

дейности  

 

Към 30.06.2021 г. получената обща субсидия /§ 31-11/ за държавни дейности е в размер на 3 959 

941 лв. – 55.72 % от годишния план.  

Извършени промени на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет съгласно: 

 № ФО-22/19.03.2021 г.  в размер на 30 934 лв. за транспортните разходи на 

педагогическите специалисти; 

 № ФО-24/16.04.2021 г. в размер на 14 969 лв. за задължително 

предучилищно образование, деца ненавършили 4-годишна възраст; 

 № ФО-28/22.04.2021 г. в размер на 151 706 лв. за финансиране на 

делегираните от държавата дейности, Министерство на образованието и науката; 

 № ФО-30/23.04.2021 г. в размер на 55 414 лв. за работа с деца и ученици от 

уязвими групи в детски градини и училища; 

 № ФО-36/04.06.2021 г. в размер на 24 008 лв., допълнителен трансфер за 

закупуване на познавателни книжки и учебници; 

 № ФО-38/14.06.2021 г.  в размер на 2 800 лв. за дейности по национални 

програми за развитие на образованието. 

Наличностите по сметки в края на периода за държавни дейности са 2 265 300 лв. 

            Към 30.06.2021 г., община Самуил няма просрочени задължения. Просрочените вземания са в 

размер на 773 811 лв., от които 715 033 лв. – данъци и такси и 58 778 лв. – вземания от наеми и 

концесии. 

Фактори, влияещи върху изпълнението на бюджета на общината са липсата на стопански 

предприятия, слабо развитие на икономиката на територията на общината,  високия ръст на 

безработица и въведеното извънредно положение в страната във връзка с епидемията от коронавируса. 

1.2. Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата 

дейности  

          В общият обем на разходната част на делегираните от държавата дейности  най–голям дял имат 

разходите за образование и социално осигуряване, подпомагане и грижи.  

 Разходите за делегираните от държавата дейности към 30.06.2021 г. са в размер на 3 725 886 

лв., което представлява 41.83 % от годишния план -  9 101 358 лв. 

Разходите за държавни дейности по функции, са както следва: 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Уточнен план към 

30.06.2021 г. 

Отчет 

към 

30.06.2021 г. 

% изпълнение 

Общи държавни служби 1 191 134 412 671 34.64% 



Отбрана и сигурност 253 904 45 041 17.74% 

Образование 3 400 226 1 545 987 45.47% 

Здравеопазване 99 578 34 011 34.15% 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи 3 663 839 2 087 247 56.97% 

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 

дело 
183 744 101 055 

 

54.99% 

 

 Изпълнение на разходите за делегирани от държавата дейности по видове: 

 
 Отчетът на дофинансирането към 30.06.2021 г. на държавните дейности е 22 526 лв. при план 

87 400 лв. – 25.77 %. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Уточнен 

план към 

30.06.2021 г. 

Отчет 

към 

30.06.2021 г. 

% изпълнение 

Общи държавни служби 15 292 5 516 36.07% 

Образование 68 079 17 010 24.98 % 

  

   

 
 

2. Изпълнение на приходите и разходите за местни дейности 

  

 2.1. Изпълнение на приходната част от местни дейности 

Общи 
държавни 
служби 

Образование 



 Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности §§ 31-12 е в размер на 

494 375 лв. – 52.95 % от утвърдения план – 933 700. 

Наличностите по сметки в края на периода за местни дейности е 1 024 617 лв. 

По §§45-01 са отразени дарения за социални услуги от „Спринт агро” ООД. 

 От изпълнението на приходната част от местни дейности към отчетния период най-висок 

относителен дял заемат общинските такси, следвани от имуществените данъци и приходи от доходи от 

собственост: 

 

Наименование на приходите: §§ 

Първо-

начален 

план 

Отчет 

към 

 30.06.2021           

% 

изпълнение  

Имуществени и други местни данъци 13-00 315 000 166 562 52.88% 

Приходи и доходи от собственост 24-00 238 192 93 275 39.16% 

Общински такси 27-00 378 305 201 894 53.37% 

Постъпления от продажба на земя 40-40 81 445 42 972 52.76% 

   

                Заеми от банки  и други лица в страната:   

 По §§ 83-22 погашения по кредит съгласно договор № 26650913 от 

26.09.2016 г. с „Търговска банка Д” АД;  

 По §§ 88-03 –  (- 13 992) лв. – средства от Европейски съюз по 

проекти на училищата 

        2.2 Изпълнение на разходната част от местни дейности 

Годишният план на разходите за местни дейности е в размер на 3 174 056 лв.,  а общото 

изпълнение на разходите за местни дейности е в размер на 738 193 лв., което е 23.26 % . 

В отчета за разходите за местни дейности най-голям относителен дял заемат следните функции: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Уточнен 

план към 

30.06.2021 г. 

Отчет 

към 

30.06.2021 г. 

% 

изпълнение 

Общи държавни служби 753 115 316 438 42.02% 



Образование 165 000 75 794 45.94% 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи 254 880 68 643 26.93% 

Жил. строителство, БКС и опазване на околната 

среда 
1 662 056 142 017 8.54% 

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 59 000 2 540 3.17% 

Икономически дейности и услуги 273 239 109 814 40.19% 

 

Изпълнение на разходите за местни дейности според вида им: 

        
           Община Самуил е титуляр на банкова сметка, по която се съхраняват чужди средства - депозити 

и гаранции. Остатъкът по сметката към 30.06.2021 г. е в размер на 387 839 лв. 

           При утвърден годишен план за капиталовите разходи по обекти в размер на 3 740 367 лв., 

изпълнението към 30.06.2021 г. е 574 414 лв. – 15.36% . 

 

 

Разчет за финансиране на капиталовите разходи  

план/отчет за  периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. 

 

 

§/функция Наименование Уточнен план Усвоено към 

30.06.2021 г. 

 ОБЩО: 3 740 367 574 414 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 

2 237 249 408 812 

Функция 03 Образование 211 702 211 383 

 Ремонт на сграда на ОУ "Св. Паисий 

Хилендарски" с. Хърсово 

211 702 211 383 

Функция 05 Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи 

245 384 2 772 

 Изграждане на стълбищна клетка към 

сграда на ДПЛУИ Самуил, с.Самуил 
49 672 2 772 

Функция 06 Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната 

среда 

1 780 163 194 657 



 Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Калето (ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци, с. Владимировци 

144 373 64 104 

 Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци, с.Владимировци 

250 745 114 628 

 Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Хан Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 

до км. 0+163, с. Ножарово 

56 001 15 925 

52-00 Придобиване на дълготрайни 

материални активи 

1 503 118 165 602 

Функция 01 Общи държавни служби 15 000 9 400 

 Закупуване на инвенторни климатични 

системи за заседателната зала на ОбС, 

с.Самуил 

15 000 9 400 

Функция 03 Образование 20 748 12 714 

 Преносим  компютър  ОУ 

с.Владимировци- 3бр., с. Владимировци 

2 668 1 668 

 Закупуване на професионално МФУ за СУ 

"Св.Св.Кирил и Методий" с.Самуил -1бр., 

с.Самуил 

2 500 2 500 

 Закупуване на инвенторни климатични 

системи за СУ "Св.Св.Кирил и Методий" 

с.Самуил -5бр., с.Самуил 

7 500 7 466 

 "Изграждане на система за видео 

наблюдение в ОУ "Св. Паисий 

Хилендарски" с. Хърсово", с. Хърсово 

1 080 1 080 

Функция 05 Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи 

91 782 600 

 Реновиране на автомобилен подход на 

строеж"Ремонт и оборудване на ЦНСТ 

с.Богомилци, община Самуил"-първи 

етап:Изграждането на асансьор и 

необходимото към него техническо  

помещение,реновиране на автомобилния 

подход, който е разположен северно от 

сградата на ЦНСТ, обновяване на 

алеята,осигуряваща пешеходен достъп до 

сградата,както и настилката около самата 

сграда", с. Богомилци и строителен надзор  

1 769 600 

Функция 06 Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната 

среда 

1 254 788 77 560 

 Реконструкция и разширение на 

Общинска сграда в с.Самуил, с.Самуил 

429 813 64 240 

 Реконструкция, естетизиране на 

достъпна селищна среда в обществена 

територия - централна част на 

с.Владимировци І етап, с.Владимировци 

103 949 1 800 

 Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти на улица Пирин(площад) с. 

Самуил, с.Самуил 

1 560 1 560 

 Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти на улица Вит с. Владимировци, 

1 710 1 710 



с.Владимировци 

 Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти на улица Беласица с. 

Владимировци, с.Владимировци 

1 335 1 335 

 Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти на улица Бистрица с. 

Владимировци, с.Владимировци 

1 635 1 635 

 Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти на улица Тунджа с. 

Владимировци-II етап, с.Владимировци 

1 530 1 530 

 Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти на улица Дунав с. 

Владимировци, с.Владимировци 

1 320 1 320 

 Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти на улица Сребърна с. 

Богомилци, с. Богомилци 

1 260 1 260 

 Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти на улица Тунджа с. 

Владимировци-I етап, с.Владимировци 

1 170 1 170 

Функция 08 Икономически дейности и услуги 68 800 65 328 

 Гребло за трактор -1 брой за 

снегопочистване, с.Самуил 
6 000 5 856 

 Механизирана техника - торачка, с.Самуил 800 792 

 Придобиване на 1 брой трактор за 

снегопочистване, с.Самуил 
60 000 58 680 

 

 

 
4. Отчет на сметките за  средствата от ЕС към 30.06.2021 г. 

  

4.1. Приходната част на средствата от ЕС, получени трансфери по §§63-01 „Получени 

трансфери” в размер на 214 655 лв., в т.ч.: 

 Министерство на труда и социалната политика – 114 704 лв.; 

 Министерство на образованието и науката – 55 673 лв.; 

 Национален фонд, ОП „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Фонд за 

подпомагане на нуждаещи се лица” – 44 278 лв. 

 

4.2. Разходите на средствата от ЕС по Оперативните Програми са в размер на 140 734 лв. , в 

т.ч.: 

 

 Проект „Приеми ме” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - усвоено към 

30.06.2021 г. – 20 823 лв., отчетени в дейност 532 „Програми за временна заетост” в отчета; 

 Проект „Детство без граници”, по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Усвоено към 

30.06.2021 г. – 46 847 лв., отчетени в дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта” в отчета; 

  Проект „Топъл обяд в условията на пандемия” - усвоено към 30.06.2021 г. – 51 621 лв. 

Средствата се осигуряват по операция 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 



2021-2027” по Оперативна програма „Фонд за подпомагане на нуждаещи се лица” и са отчетени 

в дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и грижи”. 

 Проект „Обучения и заетост“ – 68 737 лв. Средствата се осигуряват от Европейски 

социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изпълнение на 

проект „Обучения и заетост” и са отчетени в дейност 533 „Други програми и дейности за 

осигуряване на заетост”. 

 Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж и са отчетени в дейност„ – 4 415 лв. Отчетени в 

дейност  311 „Детски градини” в отчета. 

 Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”, усвоено към 30.06.2021 г. – 36 426 лв., отчетени в дейност 561 „Социални 

услуги в домашна среда” ; 

 Проекти „Подкрепа за успех”, „Образование за утрешния ден” и „Равен достъп до 

училищно образование в условията на криза” по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж”, усвоено към 30.06.2021 г. 65 581 лв., отчетени в дейност 322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии”. 

 

Отчетът на общината е представен и приет в Министерството на финансите и Сметната палата в 

определените в ДДС № 03/17.06.2021 г. срокове. 

 

Предвид гореизложеното: 

 

             На основание чл.21 ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, чл. 46, ал. 2 от 

Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на Община 

Самуил, със „За” – 17 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма   

 

РЕШИ: 

 

Приема за изпълнението на бюджета на Община Самуил и сметките за средства от Европейският съюз 

към 30.06.2021 г. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния управител на 

Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд 

Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

      
Пла

н Отчет   

5 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   
114 

025 32 540 
28,54

% 

52

6 
Д.526-Центрове за обществена подкрепа ЦОП с. Самуил   

114 

025     

  
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

и служебни правоотношения 

01-

00 

69 

100     

  
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-

01 

69 

100 24 581   

  Други възнаграждения и плащания за персонала 
02-

00 

6 

000     

  за персонала по извънтрудови правоотношения 
02-

02 

1 

000     

  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 

характер на възнаграждение 

02-

05 

3 

000 487   

  обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 
02-

08 

1 

000     

  други плащания и възнаграждения 
02-

09 

1 

000 335   

  Задължителни осигурителни вноски от работодател 
05-

00 

14 

300     

  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 

05-

51 

8 

300 2 876   

  здравноосигурителни вноски от работодатели 
05-

60 

3 

500 1 533   

  
вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

05-

80 

2 

500 703   

  Издръжка 
10-

00 

23 

725     

  постелен инвентар и облекло 
10-

13 

2 

000     

  
учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките 

10-

14 
500 

    

  материали 
10-

15 

9 

725 47   

  вода, горива и енергия 
10-

16 

5 

000 386   

  разходи за външни услуги 
10-

20 

5 

000 1 066   

  командировки в страната 
10-

51 

1 

000     

  разходи за застраховки 
10-

62 
500 

    

  Платени данъци, такси и административни санкции 
19-

00 
900 

    

  
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 

19-

01 
100 

97   

  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 

19-

81 
800 

429   

  Придобиване на ДМА 
52-

00 
0 

    



Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   
276 

241 
98 

080 
35,5
1% 

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хърсово   
276 

241     

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

01-

00 

158 

840     

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 
01-

01 

158 

840 
62 

694   

Други възнаграждения и плащания за персонала 
02-

00 

10 

465     

за персонала по извънтрудови правоотношения 
02-

02 

4 

000 
1 

393   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-

05 

4 

765 
1 

397   

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 
02-

08 
700 

    

други плащания и възнаграждения 
02-

09 

1 

000 75   

Задължителни осигурителни вноски от работодател 
05-

00 

30 

449     

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

05-

51 

18 

300 
7 

381   

здравноосигурителни вноски от работодатели 
05-

60 

7 

673 
3 

092   

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 
05-

80 

4 

476 
1 

673   

Издръжка 
10-

00 

75 

487     

храна 
10-

11 

22 

000 
7 

185   

медикаменти 
10-

12 

1 

500     

постелен инвентар и облекло 
10-

13 

3 

100     

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 
10-

14 
0 

    

материали 
10-

15 

17 

000 
4 

995   

вода, горива и енергия 
10-

16 

17 

000 
5 

344   

разходи за външни услуги 
10-

20 

8 

000 
2 

082   

текущ ремонт 
10-

30 

4 

837     

командировки в страната 
10-

51 

1 

600     

разходи за застраховки 
10-

62 
450 

228   

Платени данъци, такси и административни санкции 
19-

00 

1 

000     

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

01 
97 

97   

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

81 
903 

444   

Основен ремонт на ДМА 51-       



00 

Придобиване на ДМА 
52-

00 
0 

    

Придобиване на компютри и хардуер-компютърна конфигурация 
52-

01 
  

    

Численост на персонала 13,5       

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   
3 

729     

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хърсово 

/дофинасиране/ 
  

3 

729     

Издръжка 
10-

00 

3 

729     

материали 
10-

15 

3 

729     

 

    План 
Отче

т   

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   
331 

004 
96 

744 
29,23

% 

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с. Пчелина   
331 

004     

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

01-

00 

162 

890     

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 
01-

01 

162 

890 
61 

444   

Други възнаграждения и плащания за персонала 
02-

00 

13 

500     

за персонала по извънтрудови правоотношения 
02-

02 
5 000 

315   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-

05 
5 000 

1 415   

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 
02-

08 
2 000 

    

други плащания и възнаграждения 
02-

09 
1 500 

554   

Задължителни осигурителни вноски от работодател 
05-

00 

33 

200     

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-

51 

20 

000 7 219   

здравноосигурителни вноски от работодатели 
05-

60 
8 200 

3 245   

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 
05-

80 
5 000 

1 770   

Издръжка 
10-

00 

110 

517     

храна 
10-

11 

25 

000 
10 

064   

медикаменти 
10-

12 
1 000 

    

постелен инвентар и облекло 
10-

13 
7 000 

    

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 
10-

14 
  

    



материали 
10-

15 

32 

000 2 650   

вода, горива и енергия 
10-

16 

28 

000 5 333   

разходи за външни услуги 
10-

20 
7 000 

1 115   

текущ ремонт 
10-

30 
7 017 

    

командировки в страната 
10-

51 
3 000 

    

разходи за застраховки 
10-

62 
500 

316   

Платени данъци, такси и административни санкции 
19-

00 
1 897 

    

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

01 
97 

97   

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

81 
1 800 

1 207   

Основен ремонт на ДМА 
51-

00 
  

    

Придобиване на ДМА 
52-

00 
9 000 

    

Придобиване на др.оборудване,машини и съоръжения-1бр.Котел 
52-

03 
9 000 

    

Численост на персонала 14       

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   300     

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Пчелина 

/дофинасиране/ 
  300 

    

Издръжка 
10-

00 
300 

    

материали 
10-

15 
300 

    

 

 

    План 
Отче

т   

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   
297 

391 
8614

7 
28,97

% 

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с.Хума   
297 

391     

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

01-

00 

145 

000     

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 
01-

01 

145 

000 
57 

282   

Други възнаграждения и плащания за персонала 
02-

00 
8 500 

    

за персонала по извънтрудови правоотношения 
02-

02 
2 000 

325   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-

05 
4 500 

1 284   

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 
02-

08 
0 

    



други плащания и възнаграждения 
02-

09 
2 000 

80   

Задължителни осигурителни вноски от работодател 
05-

00 

31 

100     

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-

51 

20 

000 6 858   

здравноосигурителни вноски от работодатели 
05-

60 
7 000 

2 834   

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 
05-

80 
4 100 

1 508   

Издръжка 
10-

00 

111 

691     

храна 
10-

11 

26 

000 7 685   

медикаменти 
10-

12 
3 000 

    

постелен инвентар и облекло 
10-

13 
3 000 

    

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 
10-

14 
0 

    

материали 
10-

15 

20 

000 1 154   

вода, горива и енергия 
10-

16 

20 

000 4 581   

разходи за външни услуги 
10-

20 
7 000 

1 333   

текущ ремонт 
10-

30 

29 

691     

командировки в страната 
10-

51 
2 000 

    

разходи за застраховки 
10-

62 
1 000 

404   

Платени данъци, такси и административни санкции 
19-

00 
1 100 

    

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

01 
100 

97   

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

81 
1 000 

722   

Основен ремонт на ДМА 
51-

00 
  

    

Придобиване на ДМА 
52-

00 
0 

    

Придобиване на др.оборудване,машини и съоръжения 
52-

03 
  

    

Численост на персонала -  11 бр.         

 

    План 
Отче

т   

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   
354 

228 
86 

396 
24,39

% 

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с.Богомилци   
354 

228     

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

01-

00 

160 

000     



заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 
01-

01 

160 

000 
53 

208   

Други възнаграждения и плащания за персонала 
02-

00 

13 

000     

за персонала по извънтрудови правоотношения 
02-

02 
6 000 

325   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-

05 
5 000 

1 250   

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 
02-

08 
1 000 

    

други плащания и възнаграждения 
02-

09 
1 000 

184   

Задължителни осигурителни вноски от работодател 
05-

00 

34 

000     

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-

51 

18 

000 6 501   

здравноосигурителни вноски от работодатели 
05-

60 

10 

000 2 955   

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 
05-

80 
6 000 

1 268   

Издръжка 
10-

00 

74 

728     

храна 
10-

11 

24 

000 9 695   

медикаменти 
10-

12 
1 000 

    

постелен инвентар и облекло 
10-

13 
3 500 

    

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 
10-

14 
100 

    

материали 
10-

15 

18 

072 1 730   

вода, горива и енергия 
10-

16 

15 

000 4 697   

разходи за външни услуги 
10-

20 
5 306 

919   

текущ ремонт 
10-

30 
5 000 

1 817   

командировки в страната 
10-

51 
2 400 

    

разходи за застраховки 
10-

62 
350 

94   

Платени данъци, такси и административни санкции 
19-

00 
1 500 

    

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

01 
100 

97   

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

81 
1 400 

1 055   

Основен ремонт на ДМА 
51-

00 

50 

000     

Придобиване на ДМА 
52-

00 

21 

000     

Сушилня за дрехи и дивани 
52-

03 
6 000 

    

Придобиване на транспортни средства-Придобиване на 1бр.МПС 52- 15     



04 000 

  
52-

06 
  

600   

Численост на персонала  14       

 

 

    План Отчет 

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   
301 

431 
106 
274 

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с.Самуил   
301 

431   

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

01-

00 

154 

252   

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 
01-

01 

154 

252 66 230 

Други възнаграждения и плащания за персонала 
02-

00 
7 000 

  

за персонала по извънтрудови правоотношения 
02-

02 
1 000 

125 

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-

05 
4 500 

1 492 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 
02-

08 
500 

  

други плащания и възнаграждения 
02-

09 
1 000 

732 

Задължителни осигурителни вноски от работодател 
05-

00 
29 650 

  

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) 

05-

51 
17 800 

7 934 

здравноосигурителни вноски от работодатели 
05-

60 
7 500 

3 607 

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 
05-

80 
4 350 

1 773 

Издръжка 
10-

00 
61 500 

  

храна 
10-

11 
23 000 

8 508 

медикаменти 
10-

12 
3 200 

295 

постелен инвентар и облекло 
10-

13 
2 000 

  

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 
10-

14 
  

  

материали 
10-

15 
15 000 

2 825 

вода, горива и енергия 
10-

16 
10 000 

4 681 

разходи за външни услуги 
10-

20 
2 600 

3 136 

текущ ремонт 
10-

30 
2 000 

3 041 

командировки в страната 
10-

51 
3 000 

420 



разходи за застраховки 
10-

62 
700 

101 

Платени данъци, такси и административни санкции 
19-

00 
2 097 

  

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

01 
97 

97 

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

81 
2 000 

1 247 

Основен ремонт на ДМА 
51-

00 
  

  

Придобиване на ДМА -2 етап по проект 
52-

00 
46 932 

  

Изграждане на соларна система и закупуване на климатици 15000 
52-

03 
46 932 

  

Численост на персонала 13     

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   0   

Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Самуил   0   

Издръжка 
10-

00 
0 

  

материали 
10-

15 
  

  

 

 

    План 
Отче

т   

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   
1 372 

450 
4249

43 
30,96

% 

Д.541-Домове за възрастни хора с увреждания - ДПЛУИ с. Самуил   
1 372 

450   
 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

01-

00 

700 

000   
 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 
01-

01 

700 

000 
2604

39   

Други възнаграждения и плащания за персонала 
02-

00 
39 000 

    

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 
02-

01 
  

    

за персонала по извънтрудови правоотношения 
02-

02 
4 500 

1000   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-

05 
20 000 

4622   

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 
02-

08 
8 000 

1838   

други плащания и възнаграждения 
02-

09 
6 500 

1093   

Задължителни осигурителни вноски от работодател 
05-

00 

143 

500     

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-

51 
85 000 3228

4   

здравноосигурителни вноски от работодатели 
05-

60 
37 000 1334

9   

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 
05-

80 
21 500 

5603   



Издръжка 
10-

00 

400 

778     

храна 
10-

11 

140 

000 
4675

9   

медикаменти 
10-

12 
15 000 

5427   

постелен инвентар и облекло 
10-

13 
25 000 

4220   

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 
10-

14 
500 

    

материали 
10-

15 
60 328 

3720   

вода, горива и енергия 
10-

16 
90 000 3296

8   

разходи за външни услуги 
10-

20 
20 000 

4078   

текущ ремонт 
10-

30 
39 950 

1717   

командировки в страната 
10-

51 
8 000 

630   

разходи за застраховки 
10-

62 
2 000 

188   

Платени данъци, такси и административни санкции 
19-

00 
3 500 

    

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

01 
1 000 

50   

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

81 
2 500 

2078   

Основен ремонт на ДМА-Ремонт на покрив на "Женския сектор" 
51-

00 
49 672 

2772 
 

Придобиване на ДМА 
52-

00 
36 000 

    

  
52-

03 
20 000 

    

  
52-

04 
12 000 

    

  
52-

05 
4 000 

    

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   0     

Д.541-Домове за възрастни хора с увреждания - ДВХУИ с. Самуил   0     

Издръжка 
10-

00 
0 

    

материали 
10-

15 
  

    

 

 

    План 
Отче
т   

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"   
126 

190 
4409

7 
34,95

% 

Д.554-Защитени жилища -ЗЖ С. КРИВИЦА   
126 

190   
 



Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

01-

00 

69 

780   
 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 
01-

01 

69 

780 
2919

9   

Други възнаграждения и плащания за персонала 
02-

00 
4 000 

    

за персонала по извънтрудови правоотношения 
02-

02 
1 000 

35   

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-

05 
2 000 

591   

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 
02-

08 
500 

    

други плащания и възнаграждения 
02-

09 
500 

    

Задължителни осигурителни вноски от работодател 
05-

00 

13 

968     

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

05-

51 
8 359 

3421   

здравноосигурителни вноски от работодатели 
05-

60 
3 543 

1438   

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 
05-

80 
2 066 

834   

Издръжка 
10-

00 

37 

844     

храна 
10-

11 

12 

000 4429   

медикаменти 
10-

12 
100 

    

постелен инвентар и облекло 
10-

13 
600 

    

материали 
10-

15 
6 500 

653   

вода, горива и енергия 
10-

16 
7 000 

1981   

разходи за външни услуги 
10-

20 
2 500 

842   

текущ ремонт 
10-

30 
8 344 

    

командировки в страната 
10-

51 
500 

    

разходи за застраховки 
10-

62 
300 

208   

Платени данъци, такси и административни санкции 
19-

00 
598 

    

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

01 
100 

    

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

81 
498 

466   

Придобиване на ДМА 
52-

00 
0 

    

Придобиване на др.оборудване,машини и съоръжения/Котел/ 
52-

03 
  

    

Численост на персонала 5       

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"         



Д.554-Защитени жилища -ЗЖ С. КРИВИЦА   
71 

050     

Основен ремонт на ДМА 
51-

00 

71 

050     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-520 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Одобрявне на  проекта на решение на кмета 

на Община Самуил  за определяне на концесионер на  

концесия за ползване върху обект публична общинска 

собственост - язовир „Кара Михал“. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Стефан Николов Савов ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 29.520 

 

С Решение №19.345/29.12.2020 г. е приет плана за действие  

за общинските концесии в община Самуил за периода 

2021-2025 г., в който е включен  отдаване на концесия  -  

язовир „Кара Михал“. С Решение №28.500/15.07.2021 г.   

на ОбС – Самуил    одобри  прекрятяване на процедурата  

за определяне на концесионер поради  неявяване на 

кандидати.  Предлагам  откриване на  нова процедура  за  

определяне на концесионер на  язовир „Кара Михал“.  

 

        Предвид гореизложеното: 

 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 

8, ал. 9  от Закона за общинската собственост, чл. 71, ал. 1 

и ал. 3, чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите, 

Общински съвет -  Самуил, със „За” – 17 гласа; „Против” 

– няма; „Въздържали се” – няма  
 

Р Е Ш И: 

 

I. Одобрява проекта на решение на Кмета на 

Община Самуил  за определяне на концесионер на 

концесия за ползване върху обект публична общинска 

собственост, наричан язовир „Кара Михал“, съставен от 

недвижими имоти - публична общинска собственост, 

находящи се в землището на с. Кара Михал, община 

Самуил, област Разград, съответно в местностите–

„Кемаля”; „Кючюк дермен” и „Между прокара”, 

представляващи следните поземлени имоти:  



1. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с 

площ от 410954 м
2
, находящ се в с. Кара Михал, община 

Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: 

местност «Кемаля» по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-

177/25.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019 г. на 

Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване: язовир; предходен 

индентификатор 36333.22.106, 36333.22.85; при съседи: 

поземлени имоти с индентификатори: 36333.29.71; 

36333.29.70;  36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 

36333.26.11; 36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 

36333.26.10; 36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 

36333.35.62; 36333.22.10; 36333.22.9;  36333.22.100; 

36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 36333.22.5; 36333.22.4; 

36333.22.3; 36333.22.2; 36333.22.107; 36333.22.67; 

36333.22.1; 36333.3.57; 36333.22.206; 36333.22.204;  

36333.22.15; 36333.29.75, собственик Булстат: 000505928 

Община Самуил, област Разград, съгласно Акт 

№3634/10.09.2019г. за публична общинска собственост -  

книга прехвърляния, вх. рег.№2419/16.09.2019г., том 9 

№135/2019г., канцеларско дело 999/16.09.2019г., дв. вх. 

рег. 2414/16.09.2019г., имотна партида 47298 по описа на 

Служба по вписванията Исперих;    

         2. Поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с 

площ 8557 м
2
, находящ се в с. Кара Михал, община 

Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: 

местност «Кючюк дермен» по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-

177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на 

Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване: за брегоукрепителни 

съоръжения и брегозащитни системи и съоръжения за 

предпазване от вредното въздействие от водите; предходен 

индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106, 36333.22.106; 

при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 

36333.3.57; 36333.3.59;  36333.3.5; 36333.10.,  собственик 

Булстат: 000505928 Община Самуил, област Разград, 

съгласно Акт за публична общинска собственост 

№3636/10.09.019г.  – книга прехвърляния, вх. 

рег.№2422/16.09.2019г., том 9 138/2019г., вид дело 

канцеларско дело 1002/16.09.2009г., дв. вх. рег. 

№2417/16.09.2019г., имотна партида по описа на Служба 

по вписванията Исперих;  

        3. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с 

площ 4449 м
2
, находящ се в с. Кара Михал, община 

Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: 

местност «Между прокара» по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, одобрени със Заповед №РД-18-

177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на 

Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване: за брегоукрепителни 

съоръжения и брегозащитни системи и съоръжения за 

предпазване от вредното въздействие от водите; предходен 

индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106; 36333.3.56; при 

съседи: поземлени имоти с индентификатори: 

36333.22.205; 36333.3.57;  36333.10.40,  собственик 



Булстат: 000505928 Община Самуил, област Разград, 

съгласно Акт за публична общинска собственост 

№3635/10.09.2019г.  – книга прехвърляния, вх. 

рег.№2420/16.09.2019г., том 9 136/2019г.,  канцеларско 

дело 1000/16.09.2019г., дв. вх. рег. №2415/16.09.2019г. по 

описа на Служба по вписванията Исперих. 

2. С одобрението на решението се одобряват и: 

          2.1. Обявление за откриване на процедурата; 

          2.2. Документация и указания за участие в концесия 

за ползване. 

3. Процедурата за определяне на концесионер се 

организира от концедента, който съгласно чл.17, ал.3 от 

Закона за концесиите е кмета на общината и се провежда 

от назначена от него комисия за провеждане на 

процедурата за определяне на концесионер. 

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата 

законосъобразност, съобразно чл.156, ал.5 от Закона за 

концесиите.  

 

Приложение: 

1. Проект на решение за откриване на процедурата; 

2. Обосновка на концесията; 

3. Обявление за откриване на концесията; 

4. Документация за концесията; 

5. Справка за съгласувателните становища по чл.58, ал.3 от 

Закона за концесиите; 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/



О  Б  Щ  И  Н  А    С  А  М  У  И  Л 
7454 с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2,  Тел.: (08477) 20-20,Еmail: info@samuil.bg 

 

 

                                               ОДОБРИЛ :................ 

                                                                                                    Кмет на община Самуил 

                                                                                                    инж.Джевдет Азис 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  И  У К А З А Н И Я  З А  

У Ч А С Т И Е  В  К О Н Ц Е С И Я  

З А  П О Л З В А Н Е  
на язовир и територия, заета от води и водни обекти  и прилежащите към тях имоти и 

съоръжения, публична общинска собственост, находящи се в землището на село Кара Михал, 

община Самуил, област Разград,, съответно в местностите – „Кемаля”; „Кючюк дермен” и 

„Между прокара”съставляващи язовир – поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ 

от 410954 м
2
, при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 36333.29.71; 36333.29.70;  

36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 36333.26.11; 36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 36333.26.10; 

36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 36333.35.62; 36333.22.10; 36333.22.9;  36333.22.100; 

36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 36333.22.107; 

36333.22.67; 36333.22.1; 36333.3.57; 36333.22.206; 36333.22.204;  36333.22.15; 36333.29.75 и 

територия, заета от води и водни обекти - поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 

8557 м
2
, при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 36333.3.57; 36333.3.59;  36333.3.55; 

36333.10.40, а също и територия, заета от води и водни обекти - поземлен имот с 

индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 м
2
, при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 

36333.22.205; 36333.3.57;  36333.10.40; 36333.22.204 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 
 

 

 

mailto:info@samuil.bg


 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 

1. Описание на предмета и на обекта на концесията. 

2. Документи, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират 

обекта на концесията. 

3. Описание на строителството и/или на услугите, включени в предмета на 

концесията, включително за всяка обособена позиция, когато е приложимо. 

4. Подробно описание на условията за осъществяване на концесията. 

5. Минимални изисквания към офертите. 

6. Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите на 

офертите и начина на тяхното представяне, когато е приложимо. 

7. Условия за участие в процедурата. 

8. Критерии за възлагане, както и методика за оценка на офертите. 

9. Описание на организацията на процедурата и планиран срок за нейното 

приключване. 

10. Документи, с които преди подписване на концесионния договор се 

удостоверява отсъствието на основание за изключване за участника в процедурата. 

11. Образци на заявление, оферта /предложение и обвързващо предложение/. 

12. Проект на концесионен договор. 

13. Клаузи за преразглеждане, когато е приложимо. 

14. Дата и час за получаване на заявленията или офертите и дата и час за 

отваряне на офертите при открита процедура. 

15.  Други изисквания, в зависимост от предмета на концесията. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Описание на предмета и на обекта на концесията 

1.1. Предмет на концесията 

Според предмета си концесията е концесия за ползване на публична общинска собственост - 

представляваща недвижими имоти, находящи се в землището на село Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, съставляващи язовир – поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 

410954 м
2
 и територия, заета от води и водни обекти - поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с 

площ 8557 м
2
, а също и територия, заета от води и водни обекти - поземлен имот с индентификатор 

36333.22.206 с площ 4449 м
2
 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, която се предоставя възмездно от Община Самуил на икономически 

оператор, срещу правото да извършва определена стопанска дейност, като се задължава да се 

управлява и поддържа недвижимите имоти със собствени средства и на свой риск. 

Чрез ползване на обекта на концесия, концесионерът извършва стопански дейности, които не 

променят предназначението на обекта и неговите функции, като елемент от системата на 

хидромелиоративните съоръжения в региона, не увреждат неговите елементи, не са свързани с 

опасности за околната среда, човешкото здраве и имуществото на други лица и не са забранени от 

действащото законодателство. Стопанските дейности, които може да извършва концесионера са 

рибовъдство, развъждане на раци, жаби и други аквакултури, стопански, любителски и спортен 

риболов, предоставяне на спортно-туристически услуги, както и всички други дейности, които биха 

могли да съпътстват основните дейности, без да ги препятстват. 

Икономическите оператори, чрез концесията за ползване на общинския язовир, имат 

възможността да извършват тези стопански дейности, само при условие, че поемат ангажимента да 

гарантират текущо техническо поддържане на съоръженията на язовира и неговата безопасност. 

 

1.2. Обект на концесията 

          Обектът на концесията включва три броя недвижими имоти:  

-поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 м
2
, находящ се в с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност „Кемаля„ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, одобрени със 

Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-

8807-26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на територията: територия 

заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир; предходен индентификатор 

36333.22.106, 36333.22.85; при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 36333.29.71; 

36333.29.70;  36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 36333.26.11; 36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 

36333.26.10; 36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 36333.35.62; 36333.22.10; 36333.22.9;  

36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 

36333.22.107; 36333.22.67; 36333.22.1; 36333.3.57; 36333.22.206; 36333.22.204;  36333.22.15; 

36333.29.75, собственик Булстат: 000505928 Община Самуил, област Разград, съгласно Акт 

№3634/10.09.2019г. за публична общинска собственост  - книга прехвърляния, вх. 

рег.№2419/16.09.2019г., том 9 №135/2019г., канцеларско дело 999/16.09.2019г., дв. вх. рег. 

2414/16.09.2019г., имотна партида 47298 по описа на Служба по вписванията Исперих;    

-поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 м
2
, находящ се в с. Кара Михал, община 

Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност „Кючюк дермен„ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, одобрени със 

Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-

8807-26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на територията: територия, 

заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за брегоукрепителни съоръжения и 



брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите; 

предходен индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106, 36333.22.106; при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.3.57; 36333.3.59;  36333.3.5; 36333.10.,  собственик Булстат: 000505928 

Община Самуил, област Разград, съгласно Акт за публична общинска собственост 

№3636/10.09.2019г.  – книга прехвърляния, вх. рег.№2422/16.09.2019г., том 9 138/2019г., вид дело 

канцеларско дело 1002/16.09.2019г., дв. вх. рег. №2417/16.09.2019г., имотна партида по описа на 

Служба по вписванията Исперих;  

-поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 м
2
, находящ се в с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност „Между прокара„  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

одобрени със Заповед №РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със 

Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за 

брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие от водите; предходен индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106; 36333.3.56; 

при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 36333.22.205; 36333.3.57;  36333.10.40,  

собственик Булстат: 000505928 Община Самуил, област Разград, съгласно Акт за публична 

общинска собственост №3635/10.09.2019г. – книга прехвърляния, вх. рег.№2420/16.09.2019г., том 9 

136/2019г.,  канцеларско дело 1000/16.09.2019г., дв. вх. рег. №2415/16.09.2019г. по описа на Служба 

по вписванията Исперих.  

              Общи сведения и технически характеристики на язовира 

Язовир „Кара Михал” – предмет на концесията, се характеризира като воден обект със следните 

съоръжения:  

   -  Язовирна стена: дължина на язовирната стена - 320,0 м;  

   -  Характерни коти по оста на короната на язовирната стена: варират от кота 302,50 – на 

северозападния край на язовирната стена до кота 301,96 на югоизточния край - при преливника; 

       -  сух откос - наклон 1:3; 

       -  мокър откос – наклон 1:2,5;  

    - Преливник – бетонен праг със скок Н=1,40 м и бетонен енергогасител - с кота преливен 

ръб 299,60 и широчина на преливния ръб - 48,0 м; 

    - Отводящи канали – 2 бр. (от 2 бр. основни изпускатели с диаметри на тръбите Ø 500 мм) с 

коти в началото на отводящите канали – 293,0; 

     - Основни изпускатели – ОИ – 2 бр. с 2 бр. шибърни спирателни кранове – СК Ø 500 мм – 

разположени в 2 бр. шахти по сухия откос на язовирната стена – коти дъно тръба – КДТ= 293,80; 

      - Язовирно езеро – максимално завирена площ на езерото – F = 400 дка (до кота преливен 

ръб – КПР = 299,60), запас до кота корона дига – Н=1,60 м.; 

            - общ завирен обем – V = 1 500 000 куб. м.; 

            - мъртъв обем - кота мъртъв обем – М.О = 293,50 V = 225 000 куб. м.; 

            - полезен обем – за отглеждане на аквакултури  Vпол.= 880 000 куб. м.; 

В момента на заснемане на язовира полезният обем възлиза на около V = 88 000 куб. м.. 

 

 

1.3. Срок за извършване на оглед на обекта на концесията 

Оглед на обекта на концесията може да направи всеки икономически оператор, който има 

желание за това и е получил удостоверение за оглед на обекта на концесията (Приложение №8), 



всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа в периода от деня, следващ издаването на 

Удостоверението до 7 дни преди крайния срок за получаване на офертите. Ако последният ден от 

срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Икономическите оператори 

подават исканията си за оглед до комисията, като представят или изпращат попълнен образец на 

удостоверение за оглед (Приложение № 8) за подпис от Председателя на комисията по чл.80, ал. 1 от 

ЗК. Предоставянето на удостоверение за оглед се извършва лично на определеното лице за контакт,   

чрез пощенска услуга или чрез електронни средства, включително електронна поща. Ако огледът не 

може да бъде извършен на посочените от икономическия оператор дати, комисията посочва други 

дати. При необходимост от повторен оглед на обекта, икономическият оператор подава ново искане 

до комисията. По време на огледа икономическият оператор и неговият екип могат да контактуват 

само с упълномощените за това лица. При извършване на огледа икономическият оператор и 

неговият екип не могат да получават и не се разрешава да им се предоставят копия от документи, 

имащи отношение към обекта на концесия, освен с разрешение на комисията. 

На икономическия оператор е предоставена преценката дали да извърши посещение и оглед 

на обекта на концесията. Концедентът разрешава заявленията и офертите да се изготвят и представят 

и без да е извършен оглед и посещение на обекта на концесията. 

 

2. Документи, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират обекта на 

концесията: 

            2.1.  Акт №3634/10.09.2019г. за публична общинска собственост  - книга прехвърляния, вх. 

рег.№2419/16.09.2019г., том 9 №135/2019г., канцеларско дело 999/16.09.2019г., дв. вх. рег. 

2414/16.09.2019г., имотна партида 47298 по описа на Служба по вписванията Исперих (Приложение 

№14);  

2.2.   Акт за публична общинска собственост №3636/10.09.2019г.  – книга прехвърляния, вх. 

рег.№2422/16.09.2019г., том 9 138/2019г., вид дело канцеларско дело 1002/16.09.2019г., дв. вх. рег. 

№2417/16.09.2019г., имотна партида по описа на Служба по вписванията Исперих (Приложение 

№15); 

            2.3.  Акт за общинска собственост №2803/09.11.2017г. - книга прехвърляния, вх. рег. 

№3314/15.11.2017г., том 13 № 145/2017г., вид дело - нотариално дело 2595/15.11.2017г., 

дв.вх.рег.№3313/15.11.2017г. по описа на Служба по вписванията Исперих (Приложение №16); 

2.4. Акт за публична общинска собственост №3635/10.09.2019г.  – книга прехвърляния, вх. 

рег.№2420/16.09.2019г., том 9 136/2019г.,  канцеларско дело 1000/16.09.2019г., дв. вх. рег. 

№2415/16.09.2019г. по описа на Служба по вписванията Исперих (Приложение №17); 

2.5.   Кадастрална скица №15-845178-15.09.2020 г.  на поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.205 на СГКК – гр. Разград  (Приложение 18); 

2.6.   Кадастрална скица №15-845182-15.09.2020 г.  на поземлен имот с идентификатор 

№36333.3.58 на СГКК – гр. Разград  (Приложение 19); 

2.7.   Кадастрална скица №15-845180-15.09.2020 г. на поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.206 на СГКК – гр. Разград  (Приложение 20); 

2.8.   Удостоверение изх.№143/29.01.2020 г. от „Напоителни системи” ЕАД клон „Долен 

Дунав” (Приложение 21); 

2.9.  Удостоверение от Общинска служба по земеделие – Исперих, офис Самуил, Областна 

дирекция „Земеделие” Разград с изх. № РД-12-02-1193/14.09.2020г.  (Приложение 22); 

2.10. Удостоверение от Служба по вписванията Разград към Агенция по вписванията относно 

поземлен имот с идентификатор №36333.22.205  на СГКК – гр. Разград с изх. №437/17.09.2020г.  

(Приложение 23); 

2.11.  Удостоверение от Служба по вписванията Разград към Агенция по вписванията 



относно поземлен имот с идентификатор №36333.3.58 на СГКК – гр. Разград с изх. 

№439/17.09.2020г. (Приложение 24); 

2.12. Удостоверение от Служба по вписванията Разград към Агенция по вписванията относно 

поземлен имот с идентификатор №36333.22.206 на СГКК – гр. Разград  с изх. №438/17.09.2020г. 

(Приложение 25). 

2.13.  2.13.  Удостоверение от Областен управител на област Разград с изх. № 08-06-012-

001/10.09.2020г. (Приложение 26); 

2.14.  Удостоверение от Областен управител на област Разград с изх. № 08-06-014-

001/10.09.2020г. (Приложение 27); 

2.15.  Удостоверение от Областен управител на област Разград с изх. № 08-06-013-

001/10.09.2020г. (Приложение 28); 

2.16.  Удостоверение от Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе с изх. № Н-

283/30.01.2020г. (Приложение 29); 

2.17 Удостоверение от Исторически музей Исперих с изх. №РД-06-197/16.09.2020г. 

(Приложение 30); 

2.18. Писмо от Кметство село Кара Михал, община Самуил с изх. №7/23.01.2020г. 

(Приложение 31); 

3. Описание на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията, 

включително за всяка обособена позиция - не е приложимо. 

4. Подробно описание на условията за осъществяване на концесия за ползване 

4.1.  Общи изисквания към участниците 

Пълен достъп до информационния пакет на документацията за концесията е осигурен на 

официалния уеб сайт на Община Самуил: www.samuil.bg  

 В процедурата за предоставяне на концесия може да участват икономически оператори, които 

могат да са: всяко физическо лице, юридическо лице или друго образувание, или група от такива 

лица и/или образувания. Икономическите оператори може да участват в процедурата за определяне 

на концесионер самостоятелно или като се сдружават в избрана от тях форма, наричана в ЗК "група 

от икономически оператори"/чл.18, ал.2 от ЗК/. 

           В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице /"група от 

икономически оператори"/, тогава участникът следва да представи към заявлението си за участие: 

а/ документ, от който да се установява партньорът, представляващ обединението за 

целите на концесията и документ, от който да се установява, че участниците в обединението 

носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за концесия, съгласно предвиденото в него. 

б/ копие от документ, нотариално заверен, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната концесия: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на 

офертата, както и промени в дейностите, които ще изпълняват членовете на обединението. 

Когато в документа за създаването на обединението липсват клаузи, гарантиращи 

изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след 

подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане 

на концесия. 

"Заинтересован кандидат" е кандидат, който е отстранен от участие в процедурата за 

определяне на концесионер при извършване на действията по допускане и/или подбор, но не е 



уведомен за отстраняването или производството по обжалването на решението, с което е отстранен, 

не е приключило/§1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗК/. 

  "Заинтересован участник" е участник, който е класиран, но не е определен за концесионер, 

както и участник, който е отстранен от участие в процедурата за определяне на концесионер, но 

решението, с което е отстранен, не е влязло в сила /§ 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗК/. 

   Статут на "заинтересовано лице" е всяко лице, което има или е имало интерес от 

сключването на концесионния договор и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от 

твърдяното нарушение. 

   Икономически оператор, който е подал заявление има правата на кандидат в процедурата за 

определяне на концесионер, а от датата на подаване на оферта икономическият оператор придобива 

правата на участник в процедурата за определяне на концесионер. 

4.2. Изисквания, свързани с обекта на концесия 

Обект на концесия за ползване е обект, имот или част от имот – публична общинска 

собственост. До прекратяването на концесионния договор, страните по него не може да се 

разпореждат с целия или с част от обекта на концесия, включително с негова принадлежност или с 

концесионната територия. 

Приращенията и подобренията върху обект на концесия, върху концесионната територия или 

върху принадлежност, които са публична общинска собственост, стават собственост на общината от 

момента на възникването им. 

Площта и границите на обекта на концесия, могат да се изменят с допълнително споразумение 

към концесионния договор, ако обективно: се променят в резултат на влязло в сила съдебно решение 

относно спор за собственост, или се променят в резултат на влязъл в сила ПУП, или се променят в 

резултат на законодателни промени. 

5. Минимални изисквания към заявлението и офертата 

Документацията за участие в откритата процедура се състои от Образци на документи от 

Приложение № 1 до Приложение № 13, приложени към настоящата документация. 

За да регистрира своето участие в концесионната процедура, заинтересованото лице, което в 

този етап се нарича участник, трябва да подаде заявление и оферта за участие. 

Офертата за участие се състои от предложение и обвързващо предложение. 

            5.1. Съдържание на заявлението. 

Заявлението съдържа:  

1. информация за процедурата за определяне на концесионер и за концедента; 

2. информация за кандидата или участника относно: 

а) името, съответно наименованието на кандидата или участника, данните за 

контакт, включително електронен адрес; 

б) формата на участие - самостоятелно или в група от икономически оператори; 

в) лицата, които представляват кандидата или участника съгласно регистъра, в 

който е вписан, ако има такъв регистър; когато икономическият оператор не е вписан в 

регистър - лицата, които го представляват съгласно еквивалентен документ; 

г) определените към датата на подаване на заявлението подизпълнители и 

информация относно името, съответно наименованието, данните за контакт, 

включително електронен адрес, и лицата, които представляват всеки посочен 

подизпълнител съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; 

д) третите лица; 

3. начина на изпълнение на концесионния договор: 



а) при участие на група от икономически оператори - посочване на оператора, който 

представлява групата, или на водещия партньор, както и на дела от концесията и 

видовете дейности от предмета на концесията, който ще изпълнява всеки от 

партньорите; 

б) при използване на подизпълнители - посочване на дела от концесията и видовете 

дейности от предмета на концесията, който ще се изпълнява от подизпълнители; 

         4. деклариране отсъствието на основание за изключване относно кандидата или участника, 

както и относно посочените подизпълнители и трети лица; 

         5. деклариране на съответствието с условията за участие на кандидата или участника, 

включително и на посочените подизпълнители, когато е приложимо. 

Към заявлението се прилагат документите, с които кандидатът или участникът доказва 

изпълнението на изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и 

икономическо състояние. Когато кандидатът или участникът е посочил, че доказва съответствието си 

с изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо 

състояние с възможностите на трети лица, той прилага към заявлението и доказателства, че ще има 

на разположение ресурсите на третите лица за целия срок на концесията. 

5.2. Съдържание на офертата. 

Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение. 

5.2.1.  Предложението (приложение №7) съдържа конкретни и мотивирани предложения по 

критериите за възлагане, финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на 

концесията и конкретен срок на концесията, който не може да е по-дълъг от максималния срок, 

посочен в обявлението за откриване на процедурата. Конкретните технически и функционални 

изисквания, финансово-икономически изисквания и правни изисквания към обекта на концесията и 

към извършваната с него стопанска дейност, включително относно концесионното възнаграждение и 

инвестиционната програма са посочени в анализите към обосновката на концесията. Предложението 

съдържа още доказателства за осъществимостта на направените предложения по критериите за 

възлагане, други предложения, разработки и информация в изпълнение на изискванията, определени 

с документацията за концесията, деклариране на срока на валидност на офертата, както и 

деклариране на произхода на средствата, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

5.2.2.  Обвързващото предложение (приложение № 6) съдържа резюме на конкретните 

предложения по критериите за възлагане. 

В предложението може да се определи поверителността на определена информация. 

Предложенията по критериите за възлагане не може да се определят като поверителна информация. 

Ако с обявлението за откриване на процедурата не е ограничена възможността за представяне 

на варианти на офертата, участникът е длъжен да представи предложение  и обвързващо 

предложение за всеки предложен вариант. 

При несъответствие между предложението и обвързващото предложение оценката на 

офертата се извършва по обвързващото предложение. 

Заявлението, предложението и обвързващото предложение се изготвят по образци, които се 

съдържат в документацията на концесията. 

Заявлението и предложението се представят на електронен носител във формата на 

електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия 

оператор.  

Обвързващото предложение се представя на хартиен носител. 

 Електронният носител на предложението включва и електронен образ на документите, с 

които икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. 

Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи 



разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се 

удостоверява с електронен подпис.  

В електронния носител, който съдържа предложението, се включва и електронен образ на 

обвързващото предложение. 

Съдържанието на заявленията и на офертите е на езика, посочен в обявлението за откриване 

на процедурата, а в случай, че с обявлението е допуснато използването на чужд език, заявленията и 

офертите се представят и в превод на български език. 

Документите, които се включват в електронния носител са на езика на тяхното издаване и в 

превод на български език. При несъответствие между текстовете за верен се приема този в превод на 

български език, освен ако в документацията е посочено друго. 

  При несъответствия между предложението и обвързващото предложение, оценката на 

офертата се извършва по обвързващото предложение. 

6. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят вариантите на офертите, и 

начина на тяхното представяне - не се предвиждат варианти на офертите. 

7. Условия за участие в процедуратаУсловията за участие са изисквания към 

икономическите оператори, които са необходими за изпълнение на концесионния договор и се 

посочват в обявлението за откриване на процедурата. 

Като условие за участие в процедурата се определят следните изисквания по отношение на 

техническите способности на икономическите оператори. 

 

7.1. за доказване на техническите способности, с оглед приоритета на изискването за 

осигуряване на нормална, безопасна и съобразена с изискванията на действащото 

законодателство експлоатация и текущо поддържане на съоръженията, се предвижда 

концесионерът да отговаря на изискванията за „оператор на язовирна стена", съгласно пap. 1 ал. 1 т. 

95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или еквивалентно съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, или при изпълнение на 

договора за концесия да разполага с лице, за извършване на дейностите предвидени в чл. 138в от 

Закона за водите, отговарящо на изискванията за „оператор на язовирна стена" или еквивалентно 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

За да отговори на това изискване участникът представя:  

- Удостоверение и/или други документи за да докаже, че отговаря на изискванията за 

„оператор на язовирна стена", съгласно пap. 1, ал. 1, т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

водите; 

или 

- доказателства, че разполага с лице, за извършване на дейностите предвидени в чл. 138в от 

Закона за водите, отговарящо на изискванията за „оператор на язовирна стена" и доказателства, че 

лицето отговаря на тези изисквания;  

или   

Декларация - Приложение № 34, че, ако участникът бъде определен за концесионер, преди 

сключване на договора за концесия, ще представи доказателства, че отговаря на изискванията за 

„оператор на язовирна стена", съгласно пap. 1, ал. 1, т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

водите или че ще разполага с лице, за извършване на дейностите предвидени в чл. 138в от Закона за 

водите, отговарящо на изискванията за „оператор на язовирна стена" и доказателства, че лицето 

отговаря на тези изисквания. 

Участникът може да докаже съответствие с условието за участие, по който и да било от 



посочените по-горе начини.     

Ако информацията се съдържа в достъпен публичен регистър, който може да се провери 

от концедента, това обстоятелство може да се посочи от участника.   

 7.2. При подаване на заявлението и офертата си кандидатите следва да приложат декларация 

за поемане на правата и задълженията по техническата експлоатация на язовира, стената и 

съоръженията към него (Приложение №12). Изпълнението на това изискване е условие за 

сключването на концесионния договор. Приоритетът на целите, свързани със запазването и 

нормалната експлоатация на хидромелиоративните съоръжения на територията на Община Самуил, 

изискват участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта на 

концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и задълженията по 

експлоатацията и ползването на язовирите, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по 

реда на НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация 

на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им 

състояние, приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 

г., издадена на осн. чл. 141, ал.2  от Закона за водите, Закона за водите и както и по реда на 

евентуални бъдещи нормативни документи, регламентиращи посочените права и задължения. 

Кандидатът или участникът може да докаже изпълнението на определените от концедента 

изисквания относно техническите си способности с възможностите на едно или повече лица, 

наричани по-нататък "трети лица", независимо от правната връзка между тях. За третите лица се 

прилагат основанията за изключване. Участникът представя документи, с които доказва, че за 

третите лица не е налице основание за изключване, както и че при изпълнението на концесионния 

договор, ще има на разположение ресурсите на третите лица за целия срок на концесията. Третото 

лице, с възможностите, на което се доказва изпълнението на изискванията за финансово и 

икономическо състояние, отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на концесионния 

договор, съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на поетия от 

третото лице ангажимент за предоставяне на ресурси. 

8. Критерий за оценка на офертите 

Единственият критерий за класиране на офертите на кандидат-концесионерите ще бъде 

най-висока предложена стойност за годишното концесионно възнаграждение. 

Определеният критерий за класиране съответства на принципите на публичност, прозрачност, 

пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, което гарантира, че 

офертите ще се оценяват в условия на свободна конкуренция. 

 

9. Описание на организацията на процедурата и планиран срок за нейното приключване 

9.1. Организация на процедурата 

Съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗК процедурата за определяне на концесионер се организира от 

концедента - Кмета на Община Самуил и се провежда от назначена от него Комисия за провеждане 

на процедурата за определяне на концесионер, наричана по-нататък „комисията“. Комисията 

осъществява своята дейност при спазване на разпоредбите, посочени в глава трета от Закона за 

концесиите. Със заповедта за назначаване на комисията, концедентът определя едно или повече лица 

за осъществяване на обмен на информация с икономическите оператори, кандидатите или 

участниците и лице с осигурен достъп до Националния концесионен регистър, което открива и 

поддържа партида на процедурата. Решенията на комисията се мотивират и заедно с извършените от 

нея действия се отразяват в протокол. 
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9.1.1   Обмен на информация при провеждане на процедурата за определяне на 

концесионер. 

Уведомяването на участниците предвидено в ЗК се извършва от комисията чрез средствата 

посочени в чл. 83, ал. 1 от ЗК: електронна поща; пощенска услуга и връчване срещу подпис за 

удостоверяване на датата, часа и лицето, на което е извършено връчването. 

 Средствата за обмен на информация, определени от концедента, се посочват в обявлението за 

откриване на процедурата. 

Изпратените по електронна поща документи се считат за връчени и получени от 

момента на постъпването им в системата на адресата. 

Концедентът и/или комисията изпраща актовете и съобщенията до 

кандидатите/участниците/заинтересованите лица, свързани с настоящата процедура, по избран от 

него/нея начин, описан по-горе. 

Когато акт или съобщение не е получено от кандидат/участник/заинтересовано лице по някой 

от начините, посочени по-горе. Концедентът/комисията публикува съобщение до него в партидата на 

концесията в електронната страница на Община Самуил. Актът/съобщението се смята за връчено от 

датата на публикуването му.  

При промяна в посочения адрес, участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа, 

считано от настъпване на промяната, надлежно да уведомят възложителя, в противен случай всички 

съобщения на възложителя, изпратени до посочените адреси, се считат за редовно връчени и 

получени. 

9.1.2. Разясненията, допълнителната информация и допълнителни документи. 

Всяко лице може да поиска разяснения или допълнителна информация относно реда за 

провеждане на процедурата за определяне на концесионер, критериите за възлагане на концесията 

или  документацията за концесията. Искането на разяснения или на допълнителна информация 

следва да се подаде в 14-дневен срок преди изтичане на крайния срок за получаване на заявленията 

или офертите. 

В срок до 4 работни дни, считано от получаване на искането, но не по- късно от 6 дни, преди 

изтичане на крайния срок за получаване на заявленията и офертите, определеното от концедента 

длъжностно лице публикува по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър 

предоставените от комисията за провеждане на процедурата разяснения или допълнителна 

информация. 

Когато разясненията или допълнителната информация водят до промени в обявлението за 

откриване на процедурата и/или в документацията за концесията, комисията предлага, а концедентът 

с решение одобрява обявление за поправка и съответните изменения на документацията за 

концесията, когато има такива. С обявлението за поправка се определя нов срок за получаване на 

заявления и оферти, който е най-малко 7 дни по-дълъг от срока, определен с обявлението за 

откриване на процедурата. 

9.2. Дата и час за получаване на заявленията и офертите и дата и час за отваряне на 

офертите при открита процедура 

Срокът за получаване на заявленията и офертите е до  16:30 часа на 11.06.2021 г. чрез 

посочените в обявлението средства за обмен на информация. Когато в определения краен час на 

мястото за получаване има един или повече участници, те се включват в списък, който се подписва 

от определеното от концедента длъжностно лице и от присъстващите лица. Длъжностното лице 

приема пликовете със заявленията и офертите на всички участници, включени в списъка. 

Длъжностното лице отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, завежда 

заявленията и офертите във входящ регистър по реда на получаването им и издава на приносителя 



разписка за завеждането в регистъра. 

  Отварянето на офертите се извършва в открито заседание в заседателната зала в сградата на 

Община Самуил на  15.06.2021 г. в  13:30 ч. 

9.3.  Разглеждане и класиране на получените оферти 

9.3.1. Действия по допускане на участниците 

След изтичане на срока за получаване на заявления и оферти, определен с обявлението за 

откриване на процедурата, комисията в закрито заседание отваря получените в срок заявления и 

извършва действия по допускане на участниците. 

Не се допускат участници до участие в процедурата за определяне на концесионер: 

9.3.1.1. Когато комисията установи, че са налице обстоятелства по чл.96, ал.2 от ЗК, т.е. 

комисията установи, че е налично основание за изключване на участник и на посочените в 

заявлението подизпълнители и трети лица или когато комисията установи, че е налице неизпълнение 

на условията за участие от участника, а когато е приложимо и от посочените в заявлението 

подизпълнители. 

9.3.1.2. Когато комисията установи нередовност на заявлението, изразяваща се в 

непредставяне на документи, несъответствие с условията за участие или друга нередовност и/или 

непълнота, включително фактическа грешка, комисията уведомява участника за това. Участникът е 

длъжен да отстрани непълнотите  в срок до 5 работни дни, считано от уведомяването, респективно да 

представи нови документи, с които смята, че ще изпълни условията за участие. 

Когато от уведомяването на участника за нередовност на документите му, до посочения в 

документацията за концесия, срок за отваряне на офертите, остават по-малко от 8 работни дни, 

комисията определя нов срок за отваряне на офертите. Комисията удължава срока за отваряне на 

офертите и когато прецени, че е необходимо да се извърши проверка на декларирани в заявленията 

обстоятелства.  

 За удължаването на срока за отваряне на офертите комисията уведомява всички участници. 

 Комисията приключва действията по допускане на участниците с мотивирано решение и 

съставя протокол за отварянето на заявленията, както и извършените действия по допускане на 

участниците. Взетото от комисията решение за отстраняване на участник се съобщава в деня на 

отваряне на офертите и не подлежи на самостоятелно обжалване. 

9.3.2. Отваряне на офертите          

Отварянето на офертите се извършва на мястото, датата и часа, посочени в обявлението, а 

именно: на 15.06.2021 г. от 13:30гаса в заседателната зала на Общинска администрация – Самуил, 

находяща се в село Самуил, ул." Хаджи Димитър" № 2. Получените оферти се отварят в открито 

заседание. На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители 

и други лица. 

В откритото заседание комисията: 

9.3.2.1. съобщава решението, с което е приключила действията по допускане на участниците; 

9.3.2.2. отваря пликовете с обвързващите предложения от допуснатите за разглеждане оферти 

по реда на завеждането на офертите във входящия регистър; 

9.3.2.3. отворените обвързващи предложения се прочитат от член на комисията и се подписват 

на всяка страница от член на комисията и от изявили желание участници или техни представители. 

Отваряне на предложенията, разглеждане и оценяване на офертите и класиране на 

участниците.  

Тези действия комисията извършва в едно или повече закрити заседания. 

 При разглеждане и оценяване на офертите, комисията проверява съответствието на: 



1. предложението и обвързващото предложение с изискванията на чл. 88 от ЗК и с 

изискванията, определени с документацията за концесията, 

и  

2.предложенията по критериите за възлагане и на финансово-икономическия модел с 

критериите за възлагане.  

При разглеждане на офертите комисията може да проверява заявените от участниците 

обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез 

запитване към компетентни органи или други лица. 

При необходимост комисията изисква от участниците в определен от нея срок, който не може 

да е по-кратък от три работни дни, да:  

1. предоставят разяснения относно представените разработки и информация или относно 

приложените в офертата документи, или  

2. представят допълнителни доказателства за заявените в офертата обстоятелства, или  

3.отстранят технически нередовности в предложението, представляващо част от офертата. 

Разясненията не може да променят предложенията, съдържащи се в обвързващото 

предложение, представляващо част от офертата. 

Комисията не допуска до оценяване оферта на участник, който: 

- в определения от нея по-горе срок, не е отстранил техническите нередовности в 

предложението, представляващо част от офертата  

 или 

- не  е  предоставил поисканите от комисията разяснения, респективно предоставените 

разяснения не са достатъчни за оценяване на офертата, 

 или  

- не  е представил поисканите от комисията допълнителни доказателства. 

Комисията не оценява оферта в следните случаи: 

-  оферта, за която при извършена проверка е установено, че участникът е представил невярна 

информация или неистински, преправен или с невярно съдържание документ; 

- оферта, която не отговаря на едно или повече изисквания, определени с документацията за 

концесията  

или 

- оферта, в която представените разработки и информация не съответстват на критериите за 

възлагане. 

Достатъчно е само едно от изброените обстоятелства да е налице, за да не се допусне до 

оценяване офертата. 

Комисията приема решение, с което определя офертите, които не се оценяват. Това решение 

се съобщава на заинтересованите участници с решението на концедента за определяне на 

концесионер, съответно за прекратяване на процедурата и не подлежи на самостоятелно 

обжалване. 

 Комисията извършва оценка на допуснатите оферти по критериите за възлагане чрез 

прилагане на методиката за оценка на офертите, като оценява предложенията на участниците, 

съдържащи се в обвързващото предложение и възоснова на оценката на допуснатите оферти класира 

участниците с решение. 

 До приключване на процедурата комисията служебно следи за наличие на основание за 

изключване. Когато установи съществуващо или нововъзникнало основание за изключване, 

комисията не оценява офертата и отстранява участника от участие в процедурата за определяне на 

концесионер. 



След класиране на участниците, комисията съставя протокол за отварянето и прочитането 

на обвързващите предложения, за разглеждането и оценяването на офертите и за класирането на 

участниците. 

 Въз основа на този протокол комисията изготвя проект на решение за определяне на 

класирания на първо място участник за концесионер или проект на решение за прекратяване на 

процедурата. 

  Комисията изготвя проект на решение за прекратяване на процедурата, когато не е 

подадена нито една оферта или няма допуснат нито един участник, както и когато всички подадени 

оферти на участниците не са допуснати до оценяване или са допуснати до оценяване, но не са 

оценявани, поради  налични пропуски в тях, подробно посочени по-горе. 

9.4. Определяне на концесионер и сключване на концесионния договор. 

9.4.1. Процедурата за определяне на концесионер приключва с мотивирано решение за 

определяне на концесионер, което се издава от Кмета на Община Самуил. За концесионер се 

определя класираният на първо място участник. С решението за определяне на концесионер се 

конкретизират техническите и функционалните изисквания, финансово - икономическите изисквания 

и правните изисквания в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер и се 

определя срок за сключване на концесионния договор. 

Когато установи пропуск или нарушение в работата на комисията, което може да бъде 

отстранено, концедентът възлага на комисията да отстрани нередовността, след което да извърши 

ново класиране. 

Концедентът уведомява заинтересованите кандидати и участници за решението за определяне 

на концесионер, съответно на решението за прекратяване на процедурата. Към уведомлението се 

прилага протоколът на комисията за отваряне на предложенията, разглеждане и оценяване на 

офертите и класиране на участниците. 

Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в 

процедурата за определяне на концесионер са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е 

обжалвано - има влязло в сила решение по жалбата. 

9.4.2. Концесионният договор се сключва в срока, определен с решението за определяне 

на концесионер. 

Преди сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя 

на концедента доказателства, които удостоверяват декларираните със заявлението факти и 

обстоятелства относно основанията за изключване, условията за участие и гаранцията за изпълнение 

на задълженията по концесионния договор. Концесионният договор се подписва от Концедента при 

условията на чл. 120-122 от ЗК. 

В случай, че определеният концесионер до изтичане на срока за сключване на договора не 

представи изискуемите документи или откаже да сключи концесионния договор, Концедентът може 

с решение да определи за концесионер, класирания на второ място участник. 

С решението се определя срок за сключване на концесионния договор и може да се постави 

условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане на този участник. 

Определеното от концедента длъжностно лице в едномесечен срок, считано от сключване на 

концесионния договор, публикува в Националния концесионен регистър, обявление за възложена 

концесия и открива партида на концесията, като публикува в нея решението за определяне на 

концесионер и концесионния договор. 

9.4.3. Планирани срокове за приключване на процедурата 

Концедентът планира прогнозен срок, в който да приключи работата на Комисията по 

процедурата - три месеца след изтичане на срока за подаване на заявленията и офертите. Този срок 

допълнително ще бъде конкретизиран в заповедта, с която комисията се назначава.  Концедентът 



планира прогнозен срок за сключване на договора - до два месеца след издаване на решението за 

определяне на концесионер, а в случай, че има обжалване, непосредствено след влизане в сила на 

съдебния акт, ако той потвърди решението на Концедента. 

9.4.4. Клаузи за преразглеждане, когато е приложимо - Концесионният договор може да се 

изменя, когато-След сключването му, възникне обстоятелство, което концедентът не е могъл да 

предвиди при възлагане на концесията и което налага изменение на концесионния договор.  

-Особеност на конкретната концесия за ползване се явява в разпределението на рисковете между 

концесионера и концедента. Поради обекта на концесия – язовир и климатичните промени в 

последните години, в договора е предвидена специална процедура, изпълняваща се при наличие на 

форсмажорно обстоятелство, изразяващо се в намаляване на обема на язовир „Кара Михал”. 

Изпълнението на тази процедура води до изменение на концесионния договор, но при спазване на 

следните изисквания: 

- ако изменението не води до промяна на цялостния характер на концесията; 

- ако изменението не води до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с 

повече от 50 на сто; 

- и ако изменението не води до удължаване на срока на концесията с повече от една 

трета от определения с  този договор конкретен срок.  

10. Документи, с които преди подписване на концесионния договор се удостоверява 

отсъствието на основание за изключване 

10.1. Свидетелство за съдимост за кандидатът или участникът, или член на неговия 

управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, за удостоверяване липсата на влязла в 

сила присъда за престъпления, посочени в чл. 60, ал. 2, т. 1 от ЗК - оригинал иди копие, заверено 

лично от участника с имена, подпис и вярно с оригинала. 

10.2. Удостоверение от Национална агенция по приходите за липсата на обстоятелствата по 

чл. 60, ал. 2, т. 2 от ЗК - оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и вярно с 

оригинала. 

10.3. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е обявен в 

несъстоятелност - оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и вярно с 

оригинала. 

10.4. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в 

процедура по ликвидация - оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и 

вярно с оригинала. 

10.5. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в 

процедура по несъстоятелност - оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и 

вярно с оригинала. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  

КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

1. Образец на заявление за участие (Приложение № 1); 

2. Образец на декларация установяваща липсата на обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 и ал. 

3 от ЗК (Приложение №2); 

3. Образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (Приложение №3); 

4. Образец на декларация за обработка на лични данни (Приложение №4); 

5. Образец на декларация за имената, адресите, телефоните, електронната поща, на 

представители на участника за осъществяване на обмен на информация и на които ще 

бъдат предоставени разяснения, документи и информация по Закона за концесиите – 

(Приложение №5); 

6. Образец на обвързващо предложение (Приложениe №6); 

7. Образец на предложение (Приложение №7); 

8. Образец на удостоверение за правото на представители на участника да извършват 

оглед на обекта на концесията, придружено с декларация за извършен оглед 

(Приложение № 8); 

9. Образец на декларация за неразгласяване на информация по процедурата на 

концесията (Приложение № 9); 

10. Образец на декларация за срок на валидност на офертата (Приложение №10); 

11. Образец на декларация за произхода на средствата, съгласно Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (Приложение №11); 

12. Образец на декларация за поемане на правата и задълженията по техническата 

експлоатация на язовира, стената и съоръженията към него (Приложение № 12); 

13. Образец на декларация за съгласие с клаузите на проекта на концесионния договор 

(Приложение № 13); 

14. Акт №3634/10.09.2019г. за публична общинска собственост  - книга прехвърляния, вх. 

рег.№2419/16.09.2019г., том 9 №135/2019г., канцеларско дело 999/16.09.2019г., дв. вх. 

рег. 2414/16.09.2019г., имотна партида 47298   по описа на Служба по вписванията 

Исперих; (Приложение №14); 

15. Акт за публична общинска собственост №3636/10.09.019г.  – книга прехвърляния, вх. 

рег.№2422/16.09.2019г., том 9 138/2019г., вид дело канцеларско дело 

1002/16.09.2009г., дв. вх. рег. №2417/16.09.2019г., имотна партида 47292 по описа на 

Служба по вписванията Исперих (Приложение №15); 

16. Акт за общинска собственост №2803/09.11.2017г. - книга прехвърляния, вх. рег. 

№3314/15.11.2017г., том 13 № 145/2017г., вид дело - нотариално дело 

2595/15.11.2017г., дв.вх.рег.№3313/15.11.2017г. по описа на Служба по вписванията 

Исперих (Приложение №16); 

17. Акт за публична общинска собственост №3635/10.09.2019г.  – книга прехвърляния, вх. 

рег.№2420/16.09.2019г., том 9 136/2019г.,  канцеларско дело 1000/16.09.2009г., дв. вх. 

рег. №2415/16.09.2019г.по описа на Служба по вписванията Исперих (Приложение 

№17); 

18. Кадастрална скица №15-845178-15.09.2020г. на поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.205 на СГКК – гр. Разград  (Приложение 18); 

19. Кадастрална скица №15-845182-15.09.2020г.  на поземлен имот с идентификатор 

№36333.3.58 на СГКК – гр. Разград  (Приложение 19); 

20. Кадастрална скица №15-845180-15.09.2020г. на поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.206 на СГКК – гр. Разград  (Приложение 20); 

21. Удостоверение изх.№143/29.01.2020 г. от „Напоителни системи” ЕАД клон „Долен 



Дунав” (Приложение 21); 

22. Удостоверение от Общинска служба по земеделие – Исперих, офис Самуил, Областна 

дирекция „Земеделие” Разград с изх. № РД-12-02-1193/14.09.2020г.  (Приложение 22); 

23. Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания с изх. №437/17.09.2020г от 

Служба по вписванията гр. Исперих за периода 11.09.2010г. до 11.09.2020г.  относно  

поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 кв.м., находящ се 

в с. Кара Михал, община Самуил, област Разград (Приложение 23); 

24. Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания с №439/17.09.2020г от 

Служба по вписванията гр. Исперих за периода 15.11.2017г. до 11.09.2020г.  относно 

поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 кв.м., находящ се в с. 

Кара Михал, община Самуил, област Разград (Приложение 24); 

25. Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания с изх. №438/17.09.2020г от 

Служба по вписванията гр. Исперих за периода 11.09.2010г. до 11.09.2020г. относно 

поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 кв.м., находящ се в с. 

Кара Михал, община Самуил, област Разград (Приложение 25); 

26. Удостоверение от Областен управител на област Разград с изх. № 08-06-012-

001/10.09.2020г. (Приложение 26); 

27. Удостоверение от Областен управител на област Разград с изх. № 08-06-014-

001/10.09.2020г. (Приложение 27); 

28. Удостоверение от Областен управител на област Разград с изх. № 08-06-013-

001/10.09.2020г. (Приложение 28); 

29. Удостоверение от Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе с изх. № 

Н-283/30.01.2020г. (Приложение 29); 

30. Писмо от Исторически музей – Исперих с изх. №РД-06-197/16.09.2020г. (Приложение 

30); 

31. Писмо от Кметство село Кара Михал, община Самуил с изх. №7/23.01.2020г. 

(Приложение 31); 

32. Решение № …………….г. на Кмета на Община Самуил за откриване на процедура за 

възлагане на концесия за ползване (Приложение № 32); 

33. Обявление за провеждане на процедурата (Приложение № 33); 

34.  Декларация за технически способности (Приложение № 34); 

35. Проект на договор (Приложение № 35). 

 

Кандидатите/участниците се считат за обвързани с настоящите условия и указания, посочени в 

документацията за концесията и всяко позоваване на други уговорки по отношение на процедурата за 

отдаване на обекта на концесия нямат сила за Концедента.  

При наличие на непълноти, неясноти или противоречия се прилага Законът за концесиите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                     Приложение № 1 

До 

Комисията за провеждане на процедура 

за определяне на концесионер  

към Община Самуил  

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

по чл. 86, ал. 1  от Закона за концесиите 

 

от...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН.........................., л.к. № ............................ изд. на ......................г., от МВР гр. 

......................................., 

в качеството си на представител на ......................................................................................... 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или обединението с което се участва в процедурата/ 

ЕИК/БУЛСТАТ.......................,седалище и адрес на управление: 

....................................................................................................................................................... 

адрес за кореспонденция:........................................................................................................... 
/не се попълва ако съвпада със седалището и адреса на управление/ 

Тел.:......................, факс................................ 

e-mail: .......................................................... 

 

 Уважаеми госпожо/господин председател, 

 

І. С настоящото заявявам желанието на представлявания от мен кандидат да участва в 

обявената от Община Самуил процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване, 

която ще се осъществява върху обекти – публична общинска собственост, находящи се в землището 

на село Кара Михал, община Самуил, област Разград, съставляващи язовир – поземлен имот с 

индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 м
2
, територия, заета от води и водни обекти - 

поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 м
2
  и територия, заета от води и водни 

обекти - поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 м
2
  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград. 

 ІІ. Представяне на участника: 

 

 - ............................................................................................................ 
                                /информация за правно-организационната форма/ 

 

 - ............................................................................................................. 
                                         /име на управителя или на неговия представител/ 

 

 - .............................................................................................................. 
/име,адрес,телефон, електронна поща на лицето по чл.86 ал.1, т.2, б.”а” от Закона за концесиите/ 

 

ІІІ. Формата на участие в откритата процедура  предмет на концесията  от представлявания от 

мен участник е ...................................................................................... 

/посочва се формата съгласно изискванията чл.86, ал.1, т.2, б.”б” от ЗК - самостоятелно или в група от икономически 

оператори/ 

ІV. Лицата, представляващи кандидата/участника са: 

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
/посочват се представляващите кандидата  съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; 

когато икономическият оператор не е вписан в регистър - лицата, които го представляват съгласно еквивалентен 

документ/ 



 

  V. При реализиране предмета на концесията  

 Няма да използва подизпълнители 

 Ще използва подизпълнители 
/неприложимото предложение се задрасква от началото до края/ 

 

- подизпълнител/и, които ще бъде/бъдат е/са: 

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
/изписват се името, съответно наименованието, данните за контакт, включително електронен адрес, и лицата, които 

представляват всеки посочен подизпълнител, съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър / 

 

- вида на дейности които ще изпълняват съответните подизпълнители 

е:...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

- дялът на участие на подизпълнителите при изпълнение на предмета на концесията,  ще бъде 

общо ....................... на сто от общата стойност на предмета на концесията, а за всеки един от 

подизпълнителите дяловете са както следва: 

................................................ – на сто от общата стойност на предмета на концесията, 

................................................ – на сто от общата стойност на предмета на концесията. 

 

VІ. При реализиране предмета на концесията:  

няма да използваме/ще използваме 
/неприложимото предложение се задрасква от началото до края/ 

капацитета на трети лица както следва: 

....................................................................................................................................................... 
/описва се третото лице/а  или какъв капацитет на третото лице/а ще се ползва/ 

 

VІІ. Начина на изпълнение на концесионния договор: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Описва се кратко начина на изпълнение на концесионния договор като: 

- при участие на група от икономически оператори – се посочва операторът, който 

представлява групата, или на водещия партньор, както и на дела от концесията и видовете дейности 

от предмета на концесията, които ще изпълнява всеки от партньорите;   

 - при използване на подизпълнители - посочване на дела от концесията и видовете дейности 

от предмета на концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители; 

 

VІІІ. С  подаване на настоящото заявление декларирам отсъствието на основания за 

изключване от участие в откритата процедура на представлявания от мен кандидат, както и 

отсъствието на основания за изключване на посочените подизпълнители и трети лица. 

 

ІХ. С подаване на настоящото заявление декларирам че  представлявания от мен кандидат и 

посочените подизпълнители и трети лица съответстват на обявените от концедента условия за 

участие в процедурата. 

 

Към заявлението прилагам следните документи: 

 

1. Документ за упълномощаване - когато кандидатът се представлява от пълномощник; 

2. Декларация установяваща липсата на обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

концесиите – Приложение № 2; 

3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 



техните действителни собственици - Приложение № 3; 

4. Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Приложение № 4; 

5. Декларация за имената, адресите, телефоните, електронната поща на представители на 

участника за осъществяване на обмен на информация и на които ще бъдат предоставяни разяснения, 

документи и информация по Закона за концесиите – Приложение № 5; 

6. Удостоверение за правото на представители на участника да извършват оглед на обекта на 

концесия – Приложение № 8 (прилага се когато е приложимо); 

7. Декларация за неразгласяване на информация по процедурата на концесията - Приложение 

№ 9; 

8. Декларация за поемане на правата и задълженията по техническата експлоатация на 

язовира, стената и съоръженията към него - Приложение № 12 

9. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на концесионен договор – Приложение № 13. 

10. Декларация за технически способности - Приложение № 34 (прилага се когато е 

приложимо); 

 11. Към заявлението си, участникът представя актуални документи за доказване на условията 

за технически способности, освен ако същият посочи достъпен публичен регистър за проверка на 

обстоятелствата от страна на концедента. 

 

 

 

Дата на деклариране:                                Заявител:.................. 

 

....................             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Закона за концесиите 

 

От Участник /Обявен подизпълнител/ Трето лице / в открита процедура по предоставяне на 

общинска концесия 

 

Долуподписаният/ната ...................................................................................................., 

с ЕГН....................., л.к. № ......................., изд. на .................. от МВР гр. ...................., 

адрес:..........................................................................................................................................., 

представляващ ............................................. в качеството си на ......................., със седалище и адрес на 

управление:......................................, тел./факс:................................................,вписано в търговския 

регистър към Агенцията по вписванията гр. ...................... с ЕИК .......................... 

с настоящата декларация 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. В качеството си на представляващ кандидата, а също и относно член на неговия 

управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, не е осъждан с  влязла в сила присъда, 

за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 

254б, чл. 301 - 302а, чл. 304 - 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в 

сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или трета държава;   

 или са налице обстоятелствата по чл.60, ал.2 , т.1 от ЗК, но е: 

-  реабилитиран;  

- до приключване на процедурата за определяне на концесионер са изтекли или ще изтекат 5 

години от изтърпяване на наложеното наказание;  

- представям  доказателства, че са платени дължимите обезщетения за вредите, които са 

резултат от престъплението. 
(невярното се зачертава) 

 
2. Представлявания от мен  кандидат, не е осъден с влязъл в сила административен или 

съдебен акт, с който е установено, че не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или 

на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения съгласно 

законодателството на 

....................................................................................................................................................... 
(посочва се държавата, в която кандидатът или участникът е установен) 

или са налице обстоятелствата по чл.60, ал. 2, т. 2 от ЗК, но: 

а/ са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 

години от влизането в сила на съответния акт и представям доказателства, че представлявания от мен 

кандидат е изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби;   

или 

б) срокът от 5 години до приключване на процедурата за определяне на концесионер не е 

изтекъл, но представям доказателства, че: 

аа) представлявания от мен  кандидат е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени 

лихви или глоби, или  
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бб) представлявания от мен  кандидат е уведомен за точния размер на задълженията, 

дължими вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка за 

изплащане, преди изтичането на срока за представяне на настоящото  заявлението; 
 (невярното се зачертава) 

 

 3. Представлявания от мен кандидат не е осъден с влязъл в сила административен или 

съдебен акт, с който му е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или 

концесии, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или друга държава – 

членка на Европейския съюз 

....................................................................................................................................................... 
(посочва се държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или в друга държава - членка на 

Европейския съюз)  

 
или представлявания от мен  кандидат е осъден с влязъл в сила административен или съдебен 

акт, с който му е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или 

концесии, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или друга държава – 

членка на Европейския съюз ......................................................, но срокът, за който е наложено 

изключването е изтекъл. 
(невярното се зачертава) 

 

4. Представлявания от мен кандидат не е осъден с влязъл в сила административен или съдебен 

акт, с който е установено, че:   

а) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или   

б) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е 

нарушил правилата на конкуренцията;   

или 

представлявания от мен кандидат е осъден с влязъл в сила административен или съдебен акт, с 

който е установено, че:   

а) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или   

б) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е 

нарушил правилата на конкуренцията,  

но са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер, ще изтекат 

три години от влизането в сила на съответния акт и представям доказателства, че е платил 

дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното 

нарушение; 

          
(невярното се зачертава) 

  

5.   Представлявания от мен кандидат не е допускал съществено неизпълнение на задължение 

по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на 

съответния договор 

или 

            представлявания от мен кандидат е допускал съществено неизпълнение на задължение по 

концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на 

съответния договор, но от датата на прекратяване на договора са изтекли или до приключване на 

процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години и представям доказателства, че е 

платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното 

нарушение; 
         (невярното се зачертава) 

 
6. Представлявания от мен кандидат не е осъден с влязъл в сила административен или 

съдебен акт, с който е установено, че не е изпълнил задължения в областта на екологичното, 

социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския 

съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта 

на околната среда по приложение № 5, 



                        или  

            представлявания от мен кандидат е осъден с влязъл в сила административен или 

съдебен акт, но представям доказателства, че е изпълнил задължението или че до приключване на 

процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на акта, с 

който е установено неизпълнението, както и доказателства, че е платил дължимите обезщетения, 

включително за вредите, които са резултат от неизпълнението; 
         (невярното се зачертава) 

 

 
7.     Представляващия от мен кандидат не е допуснал съществено неизпълнение на 

задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до 

прекратяване на съответния договор;   
 или 

 са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер, ще изтекат три 

години от влизането в сила на прекратяването на договора и представям доказателства, че са платени 

дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение; 
 (невярното се зачертава) 

 

8. Представлявания от мен кандидат и/или свързани с него лица, не е/не са регистриран/и в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните 

разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане; 

или 

представлявания от мен кандидат и/или свързани с него лица попада/т в изключенията по чл. 4 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), за което представям доказателства. 
(невярното се зачертава) 

 

9. Представляващия от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност или ликвидация, или 

открито производство по несъстоятелност, или наличие на сходна процедура съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен .......................(посочва се държавата, в която 

е установен.) 
 
10. За представлявания от мен кандидат и членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 

органи, не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на 

лицето, за което е налице конфликт на интереси; Не съм свързано лице с концедента, както и с 

органа, който организира провеждането на процедурата за възлагане на концесия, или със служители 

на ръководна длъжност в Община Самуил; Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

11. За представлявания от мен кандидат и членовете на управителни и надзорни органи, и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 

органи, не е налице опит да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от 

концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в 

процедурата за определяне на концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща 

информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от процедурата за 

определяне на концесионер, за подбор или за определяне на концесионер.  

 

12. Представлявания от мен кандидат е предоставил пълната информация, необходима за 

удостоверяване на отсъствие на основание за изключване и за изпълнение на изискванията относно 

професионални, технически способности, финансово и икономическо състояние, определени от 

концедента. 

  



13..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
(ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ ПОСОЧЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ИЛИ КОМПЕТЕНТНИЯТ 

ОРГАН, КОЙТО СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО КАНДИДАТЪТ ИЛИ УЧАСТНИКЪТ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Е 

УСТАНОВЕН, Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СЛУЖЕБНО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). 

 

 

14. В уверение на заявеното в настоящата декларация представям следните писмени 

доказателства: 

....................................................................................................................................         
                               (опис на представените документи когато е приложимо ) 

 

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

представяне на неверни данни. 

  

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства в срок от 24 часа, считано от 

настъпване на промяната на съответното обстоятелство, писмено да уведомя комисията по 

провеждане на откритата процедура.  

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата на деклариране:                                 Декларатор:............. 

 

....................             
                                       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

 

Подписаният/ата:................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................                                                                                                                                                         
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН.........................., л.к. № ............................................................................................................................... 

изд.на ......................г., от МВР гр....................................................................................................................., 

в качеството си на представител на 

..............................................................................................................................................................................            
/
посочва се качеството на лицето-съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член СД или УС и др./ 
регистриран/ вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 

.........................................................................................................................,
 

като кандидат депозирал заявление и оферта за участие в открита процедура за определяне на 

концесионер на общинска концесия за ползване 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Представляваното от мен лице не е / е  (вярното се огражда) регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим
1
, а именно: ....................................... (посочете името на 

юрисдикцията). 

2. Представляваното от мен дружество не е / е (вярното се огражда) свързано с лица
2
, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ....................................... 

(посочете името на лицата и юрисдикциите с преференциален данъчен режим, където са 

регистрирани)  
3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), за което представям следните доказателства: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
          (попълва се когато е приложимо) 

 

Дата на деклариране:   Декларатор:............. 

....................                             
 

                                                           
1 По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от 
допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 
По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим" са: 
1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.); 
Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); 
Вирджинските острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; 
Каймановите острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество Лихтенщайн; Република Малдиви; Република Маршалски острови; 
Република Мавриций; Княжество Монако; Монсерат, остров (брит.); Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман 
(брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република Панама; Независима държава Самоа; Република Сан 
Марино; Република Сейшели; Соломоновите острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови (брит.); 
Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или 
2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият подоходен или 
корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които 
чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България. 
2 По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на 
Търговския закон (ТЗ). 
По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 
2. работодател и работник; 
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
4. съдружниците; 
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; 
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 
„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях 
могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 



 

 

Приложение № 4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за обработка на лични данни
 

 

 Долуподписаният/ната ......................................................................................................................... 

ЕГН ............................, л.к.№ ......................, изд. на ..................г. от МВР -  гр. ..........................................  

в качеството си на .............................................................................................................................................  
(управител, изпълнителен директор и пр.) 

на ........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
(ЕТ, търговско дружество, кооперация – наименование, седалище и адрес на управление) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е : 

 

съгласен/а съм Концедентът и Комисията за провеждане на процедурата за определяне на 

концесионер да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните 

данни и Регламент (ЕС) 2016/679, които предоставям във връзка с участието ми в открита процедура 

за определяне на концесионер на общинска концесия.  

 

Запознат/а съм с: 

 

• целта и средствата на обработка на личните данни; 

• доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за  

предоставянето им; 

• правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни; 

• получателите и категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните. 

 

 

 

Дата на деклариране:   Декларатор:............. 

 

....................             

 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва от представляващия съответния кандидат и от 

представляващия на обявените от него подизпълнител и/или трето лице, на което ще използва 

капацитета. 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение № 5 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

  

Долуподписаният/ата...................................................................................................... 
/име, презиме , фамилия/ 

ЕГН......................., л.к.№ ........................, изд. на.....................г., от ....................................... 

в качеството си на представител на .......................................................................................... 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в процедурата – или 

физическо лице/ 

 

ЕИК/БУЛСТАТ.........................., с адрес на управление: ........................................................ 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М, че : 

 

имената, адресите, телефоните, електронната поща на лицата, на които да бъдат 

предоставени разяснения, документи и информация по чл. 83 и чл. 84 от Закона за концесиите, 

са следните: 

 

ИМЕ:........................................................................................................................ 

АДРЕС:........................................................ 

ТЕЛ.:......................;E-MAIL:...........................  

 

ИМЕ:........................................................................................................................ 

АДРЕС:........................................................ 

ТЕЛ.:......................;E-MAIL:...........................  

 

ИМЕ:........................................................................................................................ 

АДРЕС:........................................................ 

ТЕЛ.:......................;E-MAIL:...........................  

 

Забележка:  Когато се посочват данни на упълномощено лице, към декларацията се прилага 

писмено пълномощно, подписано от физическото лице или от законен представител на 

юридическото лице, за което е получена документацията. 

 

 

 

 

Дата на деклариране:                                                 Декларатор:................ 

 

....................                
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6                                      

До 

Комисията за провеждане на процедура 

за определяне на концесионер  

към Община Самуил 
 

О Б В Ъ Р З В А Щ О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

по  

чл. 88, ал. 3 от Закона за концесиите   

  

Долуподписаният/ата............................................................................................................................ 
/име, презиме , фамилия/ 

ЕГН......................., л.к.№ ........................, изд. на.....................г., от ............................................................. 

в качеството си на представител на ............................................................................................................... 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в процедурата – или 

физическо лице/ 

ЕИК/БУЛСТАТ.........................., с адрес на управление: ............................................................................. 

 

ПРАВИМ СЛЕДНОТО ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

 1. Предложение за стойност на годишно концесионно възнаграждение за срока на 

концесията, изписано цифром и словом: 

 

 цифром:......................................лева без ДДС. 

  

 словом:......................................лева без ДДС. 

  

   

 

Заявяваме, че във връзка с изискванията на чл. 88, ал. 5 от Закона за концесиите, при 

несъответствия между предложението и това обвързващо предложение, оценката на офертата се 

извършва по данните, посочени в това обвързващо предложение. 

 

*Забележка: 

1.Съгласно чл. 88, ал. 3 от ЗК обвързващото предложение съдържа резюме на предложенията по 

отделните приложими критерии.  

 

 

Дата:...................                          С уважение: ................ 
                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

До 

Комисията за провеждане на процедура 

за определяне на концесионер  

към Община Самуил  

 

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

по  

чл. 88, ал. 2 от Закона за концесиите  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................... 
/име, презиме , фамилия/ 

ЕГН............................, л.к.№ ........................, изд. на........................г., от ..................................................... 

в качеството си на представител на ............................................................................................................... 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в процедурата – или 

физическо лице/ 

ЕИК/БУЛСТАТ.........................., с адрес на управление: .............................................................................. 

 

Уважаеми госпожо/господин Председател, 

 

представям на Вашето внимание предложение за участие в открита процедура за 

определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обекти – 

публична общинска собственост, находящи се в землището на село Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, съставляващи язовир – поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 

410954 м
2
 и територия, заета от води и водни обекти - поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с 

площ 8557 м
2
, а също и територия, заета от води и водни обекти - поземлен имот с индентификатор 

36333.22.206 с площ 4449 м
2
 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, като прилагам:  

 1. Конкретно предложение по критерия за възлагане; 

 2. Мотивиране на предложението по т. 1; 

 3. Финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията и 

конкретен срок на концесията, който не може да е по-дълъг от максималния срок, посочен в 

обявлението за откриване на процедурата; 

 4. Доказателства за осъществимостта на направеното предложение по критерия за възлагане; 

 5. Предложение за създаване на проектно дружество /представя се ако е приложимо/; 

6. Декларация за срока на валидност на офертата /Приложение № 10/; 

 7. Декларация за произход на средствата по Закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Приложение № 11/;  

8. Друга информация /представя се, ако има такава/.  

 

 

 

Дата:...................                           С уважение: ................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 8 

 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

ЗА 

ПРАВО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД 

 

на обекти – публична общинска собственост, представляваща недвижими имоти, находящи 

се в землището на село Кара Михал, община Самуил, област Разград, съставляващи язовир – 

поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 м
2
 и територия, заета от води и 

водни обекти - поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 м
2
, а също и територия, 

заета от води и водни обекти - поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 м
2
 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

срещу правото да се експлоатират от концесионера и срещу задължението на концесионера да се 

управляват и поддържат със собствени средства и на свой риск. 

 

Днес ........ 2021г. се издаде настоящото удостоверение на ............................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
 (попълват се трите имена и данните по документа за самоличност на лицата от името на икономическия оператор, 

които имат право да участват в огледа на обекта на концесията)  

 

Огледът следва да се извърши: от ................... часа до ................... часа на ............. 2021 г., като 

горепосочените представители на икономическия оператор поемат ангажимента за осигуряване на 

транспорт до обекта на концесия и обратно.  

Длъжностните лица от общинската администрация са длъжни да оказват съдействие на екипа 

на икономическия оператор при извършване на огледа.  

При извършване на огледа икономическият оператор и неговият екип не могат да получават и 

не се разрешава да им се предоставят копия от документи, свързани с обекта на концесия.  

(На икономическия оператор е предоставена преценката дали да извърши посещение и 

оглед на обекта на концесията. Концедентът разрешава заявленията и офертите да се 

изготвят и представят и без да е извършен оглед и посещение на обекта на концесията)  

     

 

 

Длъжностно лице:................................................. 

          (име, подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

Днес ……………….2021 г. в присъствието на …………...................... - представител на 

Община Самуил, извърших оглед на предмета на концесия за ползване – язовир „Кара Михал” във 

времето от …. до ….часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ПОДПИС:…………………………. 
                            /.................................................../ 

                    трите имена, собственоръчно изписани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 9 

 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я  

 

Долуподписаният/ата............................................................................................................................ 
/име, презиме , фамилия/ 

ЕГН......................., л.к.№ ........................, изд. на.....................г., от .............................................................. 

в качеството си на представител на ................................................................................................................ 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в процедурата – или 

физическо лице/ 

ЕИК/БУЛСТАТ.........................., с адрес на управление: ............................................................................... 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М, ч е : 

 

 няма да разгласявам сведения и информация, станали ми известни във връзка с провеждането 

на концесионната процедура. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

     

 

 

 

Дата на деклариране:                                                        Декларатор:................ 

 

....................                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                               Приложение № 10 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я  

на  

основание чл. 88, ал. 2, т. 8 от Закона за концесиите 

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................... 
/име, презиме , фамилия/ 

ЕГН.........................., л.к.№ ........................., изд. на.........................г., от ..................................................... 

в качеството си на представител на ............................................................................................................... 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в процедурата – или 

физическо лице/ 

ЕИК/БУЛСТАТ.........................., с адрес на управление: ............................................................................. 

и като участник в открита процедура по определяне на концесионер на концесия за ползване 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,  ч е : 

 

офертата, с която участвам в концесионната процедура е валидна за срок 

от........../цифром/ и ......................../словом/ дни, считано от датата, посочена като крайна  дата за 

приемане на оферти. 

 

(срокът на валидност следва да бъде не по-кратък от 120 дни от посочената крайна дата на 

приемане на оферти) 

 

 

 

 

 

Дата на деклариране:                                                 Декларатор:................ 

 

....................                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                   Приложение № 11 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

съгласно 

чл. 88, ал. 2, т. 9 от ЗК, във връзка с чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, във връзка с чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП  

 

Долуподписаният/ата: ..................................................................................................................................., 
                                                                           (име, презиме, фамилия) 

ЕГН ...................................................., документ за самоличност ..............................................................., 

издаден на ............................... от .................................................................................................................., 

постоянен адрес: ............................................................................................................................................, 

гражданство/а .................................................................................................................................................,  

в качеството ми на .........................................................................................................................................., 

в ........................................................................................................................................................................, 

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер .......................................... 

 

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  

..........................................................................................................................................................................., 

или предмет на следната операция или сделка  ..........................................................................................., 

в размер ............................................................................................................................................................, 
                                               (посочват се размерът и видът на валутата) 

имат следния произход: ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в 

обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на 

юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако 

същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг 

идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.  

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи 

се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни 

за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.  

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или 

наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, 

както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и 

друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за 

работодателя или контрагентите. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни обстоятелства. 

 

 

 

 

 

Дата на деклариране:                                                  Декларатор: 

...........................                                                                                                  ....................... 
                                                                                                       (подпис)  
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 Приложение № 12 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

     

Долуподписаният/ата........................................................................................................................... 
/име, презиме , фамилия/ 

ЕГН........................., л.к.№ ........................., изд. на.........................г., от ..................................................... 

в качеството си на представител на ............................................................................................................... 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в процедурата – или 

физическо лице/ 

ЕИК/БУЛСТАТ.........................., с адрес на управление: ............................................................................. 

 

 

 Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М, ч е : 

 

при осъществяване на стопанската си дейност в обектите на концесия за целия срок на 

концесията поемам изцяло правата и задълженията по експлоатацията и ползването на язовира и на 

територията, заета от води и водни обекти, представляващи недвижими имоти, находящи се в 

землището на село Кара Михал, община Самуил, област Разград, съставляващи язовир – поземлен 

имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 м
2
 и територия, заета от води и водни обекти - 

поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 м
2
, а също и територия, заета от води и 

водни обекти - поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 м
2
 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград на хидротехническите и 

инфраструктурните съоръжения по реда на НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за 

осъществяване на контрол за техническото им състояние, Приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., 

обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г., издадена на осн. чл. 141, ал.2  от Закона за 

водите, Закона за водите, както и по реда на евентуални бъдещи нормативни документи, 

регламентиращи посочените права и задължения.       

 

  

 

Дата на деклариране:                                                     Декларатор:................ 

 

....................                
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Приложение № 13 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за  

съгласие с клаузите на приложения проект на договор   

  

 

Долуподписаният/ата............................................................................................................................ 
/име, презиме , фамилия/ 

ЕГН......................., л.к.№ ........................, изд. на.....................г., от ............................................................. 

 

в качеството си на представител на ............................................................................................................... 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в процедурата – или 

физическо лице/ 

ЕИК/БУЛСТАТ.........................., с адрес на управление: .............................................................................. 

 

и като участник в открита процедура по определяне на концесионер на концесия за ползване 

 

Д Е К Л А Р И Р А М    С Л Е Д Н О Т О : 

 

съгласен съм с клаузите на приложения проект на договор, представляващ неразделна 

част от документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на концесия за 

ползване на обекти – публична общинска собственост, находящи се в землището на село Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, съставляващи язовир – поземлен имот с 

индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 м
2
 и територия, заета от води и водни обекти - 

поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 м
2
, а също и територия, заета от води и 

водни обекти - поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449 м
2
 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград.                

 

 

 

  

Дата на деклариране:                                        Декларатор:................ 

 

....................               

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 14 

Акт за публична общинска собственост № 3634/10.09.2019 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 15 

 

Акт за  публична общинска собственост № 3636/10.09.2019 г 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 16 

 

Акт за публична общинска собственост № 2803/09.11.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 17 

 

 

 

 

 

Акт за публична общинска собственост № 3635/10.09.2019 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 18 

 
 

Кадастрална скица №15-845178-15.09.2020 г.  на поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.205 на СГКК – гр. Разград 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 19 

Кадастрална скица №15-845182-15.09.2020 г.  на поземлен имот с идентификатор 

№36333.3.58 на СГКК – гр. Разград   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 20 

 

Кадастрална скица №15-845180-15.09.2020 г. на поземлен имот с идентификатор 

№36333.22.206 на СГКК – гр. Разград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 21 

 
Удостоверение изх.№ 143/29.01.2020 г. от „Напоителни системи” ЕАД клон „Долен 

Дунав” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 22 

Удостоверение от Общинска служба по земеделие – Исперих, офис Самуил, Областна 
дирекция „Земеделие” Разград с изх. № РД-12-02-1193/14.09.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 23 

Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания с изх. № 437/17.09.2020 г. 
от Служба по вписванията - гр. Исперих, за периода 11.09.2010 г. до 11.09.2020 г.  
относно  поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410,954 дка, 

находящ се в с. Кара Михал, община Самуил, област Разград 

 

 

 



 

Приложение № 24 

 

Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания с № 439/17.09.2020 г. от 
Служба по вписванията - гр. Исперих за периода 15.11.2017 г. до 11.09.2020 г.  относно 

поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8,557 дка, находящ се в с. Кара 
Михал, община Самуил, област Разград; 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 25 

Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания с изх. № 438/17.09.2020 г. 
от Служба по вписванията - гр. Исперих за периода 11.09.2010 г. до 11.09.2020 г. 

относно поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4,449 дка, находящ се в 
с. Кара Михал, община Самуил, област Разгра



 

Приложение № 26 

 

Удостоверение от Областен управител на област Разград с изх. № 08-06-012-
001/10.09.2020 г. 
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Приложение № 27 

 

Удостоверение от Областен управител на област Разград с изх. № 08-06-014-
001/10.09.2020 г. 
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Приложение № 28 

Удостоверение от Областен управител на област Разград с изх. № 08-06-013-
001/10.09.2020 г. 
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Приложение № 29 

 
Удостоверение от Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, с 

изх. № Н-283/30.01.2020 г. 
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Приложение № 30 

 
Писмо от Исторически музей – Исперих с изх. № РД-06-197/16.09.2020 г. 
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Приложение № 31 

 

Писмо от Кметство - село Кара Михал, община Самуил с изх. №7/23.01.2020 г. 
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Приложение №32 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № …………….Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА ОТКРИВАНЕ 

НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
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Приложение №33 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
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Приложение № 34 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

     

Долуподписаният/ата...................................................................................................... 
/име, презиме , фамилия/ 

ЕГН........................., л.к.№ ........................., изд. на.........................г., от ................................ 

в качеството си на представител на .......................................................................................... 
/изписва се пълното наименование на юридическото лице или образуванието с което се участва в 

процедурата – или физическо лице/ 

ЕИК/БУЛСТАТ.........................., с адрес на управление: ........................................................ 

 

 Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М, ч е : 

 

ако бъда определен за концесионер, преди сключване на договора за концесия, ще 
представя доказателства на Концедента, че: 

1. Отговарям на изискванията за „оператор на язовирна стена", съгласно пap. 1, ал. 
1, т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите;  

или  

2. Разполагам с лице, за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138в от Закона 
за водите, отговарящо на изискванията за „оператор на язовирна стена" и доказателства, че 
лицето отговаря на тези изисквания. 

(невярното се зачертава) 

  

 

 

 

 

Дата на деклариране:                                                Декларатор:................ 

 

....................                
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Приложение № 35 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

на 

ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ 

 

Днес  ......................... 2021 год. в село Самуил, между страните: 

1. Община Самуил с ЕИК ………..................., с адрес: с. Самуил, ул." Хаджи Димитър" № 2, 

представлявана от …………………… - Кмет на Общината, наричана по-долу за краткост 

КОНЦЕДЕНТ, от една страна и 

2 ................................................................................................ с ЕИК ...................................................  ...  

със седалище и адрес на управление: гр. ................................  

ул.  .........  ............................................." № ...., представлявано от ................................................... 

наричано за краткост по нататък КОНЦЕСИОНЕР,  

определен чрез открита процедура по предоставяне на концесия и на основание чл.120, ал.1 във вр. с чл. 122, 

ал.2 от Закона за концесиите и Решение №  /  2021 г.  за определяне на концесионер /влязло в сила 

на …………../ се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. Предмет и стойност на концесията, стопанска дейност и обект на концесията 

Чл.1 (1) Предмет на концесията е предоставяне за ползване от концедента на концесионера 

право да извършва стопанските дейности, описани в чл. 3 върху обекти, представляващи публична 

общинска собственост, описани в чл. 4.  

          (2) Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение и поема 

задължение за изпълнение на инвестиционна програма, с която осигурява поддържането на обекта в 

експлоатационна годност.  

          (3) Концесионерът има право да получава приходите от стопанската дейност, 

извършвана с обекта на концесията. Концесионерът  е длъжен да опазва и поддържа обекта на 

концесията, като изпълнява предложената инвестиционна програма. 

Чл.2. (1)   Стойността на концесията, при сключване на договора е в размер на 
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 .........................................  лева ( .............................................................. ) лв. без ДДС   за срок 
от ……………………..години. 

(2) Годишното концесионно възнаграждение подлежи на актуализация ежегодно съгласно 

чл. 34 от договора. 

Чл.3 Стопанската дейност, която ще се извършва с обекта на концесия е рибовъдство, 

развъждане на раци, жаби и други аквакултури, стопански, любителски и спортен риболов, 

предоставяне на спорто - туристически услуги, както и всички други дейности, които биха 

могли да съпътстват основните дейности, без да ги препятстват. 

Чл.4.(1) Обект на концесията са недвижими имоти, публична общинска собственост, 

находящи се в землището на село Кара Михал, община Самуил, област Разград,, съответно в 

местностите – „Кемаля”; „Кючюк дермен” и „Между прокара”, съставляващи: 

                   4.1.1. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 (четиристотин и 

десет хиляди и деветстотин петдесет и четири квадратни метра) кмадратни метра, находящ се в с. 

Кара Михал, община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност «Кемаля» по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

одобрени със Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със 

Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир; предходен 

индентификатор 36333.22.106, 36333.22.85; при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 

36333.29.71; 36333.29.70;  36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 36333.26.11; 36333.26.9; 36333.26.8; 

36333.26.7; 36333.26.10; 36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 36333.35.62; 36333.22.10; 36333.22.9;  

36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 

36333.22.107; 36333.22.67; 36333.22.1; 36333.3.57; 36333.22.206; 36333.22.204; 36333.22.15; 

36333.29.75, собственик Булстат: 000505928 Община Самуил, област Разград; 

              4.1.2. Поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с площ 8557(осем хиляди  петстотин 

петдесет и седем квадратни метра) квадратни метра, находящ се в с. Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, адрес на поземления имот: местност «Кючюк дермен» по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, одобрени със Заповед № 

РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-8807-

26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на територията: територия, 

заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за брегоукрепителни съоръжения и 

брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите; 

предходен индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106, 36333.22.106; при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.3.57; 36333.3.59;  36333.3.5; 36333.10.,  собственик Булстат: 000505928 

Община Самуил, област Разград; 

             4.2.3. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с площ 4449(четири хиляди 

четиристотин четиридесет и девет квадратни метра) квадратни метра,  находящ се в с. Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност «Между прокара» 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област 

Разград, одобрени със Заповед №РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; трайно 

предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: за брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни системи и съоръжения за 

предпазване от вредното въздействие от водите; предходен индентификатор 36333.3.57, 

36333.22.106; 36333.3.56; при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 36333.22.205; 

36333.3.57;  36333.10.40,  собственик Булстат: 000505928 Община Самуил, област Разград.  
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(2) Териториите на поземлените имоти, които се предоставят на концесия, са с обща площ от 

423960(четиристотин двадесет и три хиляди и деветстотин и шестдесет) кв.м., съгласно 

документи за собственост: 

 Акт за публична общинска собственост №3634/10.09.2019г. - книга 

прехвърляния, вх. рег.№2419/16.09.2019г., том 9 №135/2019г., канцеларско 

дело 999/16.09.2009г., дв. вх. рег. 2414/16.09.2019г., имотна партида 47298   

по описа на Служба по вписванията Исперих;   

 Акт за публична общинска собственост №3636/10.09.019г.  – книга 

прехвърляния, вх. рег.№2422/16.09.2019г., том 9 138/2019г., вид дело 

канцеларско дело 1002/16.09.2019г., дв. вх. рег. №2417/16.09.2019г., имотна 

партида 47292 по описа на Служба по вписванията Исперих; 

 Акт за публична общинска собственост №3635/10.09.2019г.  – книга 

прехвърляния, вх. рег.№2420/16.09.2019г., том 9 136/2019г.,  канцеларско 

дело 1000/16.09.2019г., дв. вх. рег. №2415/16.09.2019г.по описа на Служба по 

вписванията Исперих. 

II. Срок на концесията 

Чл.5. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му (или от ........2021 г.) и 

се сключва за срок от  15 (петнадесет) години. 

Чл.6 (1) Срокът на концесия е  15 (петнадесет) години. 

(2)   Общият срок на всички допустими удължавания на срока на концесия е не повече от 

една трета от определения с договора срок от   години. 

III. Условия, ред и срокове за предаване на обекта на концесията в началото и в края 

на концесията 

Чл.7. Концедентът е длъжен да предаде на концесионера обекта на концесия в състояние и 

по ред, определени с концесионния договор. Приемането и предаването се извършва в 5 (пет) 

дневен срок, считано от подписване на договора за концесията. За приемането и предаването на 

обекта, предмет на концесията, се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от страните. 

Чл.8 (1) При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява 

упражняването на правото на ползване и предава обекта на концесия на концедента в 

експлоатационна годност в 30-дневен срок от датата на прекратяването. Това задължение включва 

и:  

а/ предаване на концедента на всички актове, документи, проекти, планове, скици, и 

всякаква документация, свързана с обекта на концесия; 

б/ предаване на концедента на обекта на концесията в състояние, осигуряващо 

неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид 

нормалната амортизация за периода на ползването; 

в/ ако към датата, на която трябва да се предаде обектът на концесия, той не е в 

състояние, осигуряващо ползването му за срок от минимум 1 /една/ година напред, считано 

от датата на предаване, концесионерът се задължава да го приведе в годно състояние за 

своя сметка в най-краткия възможен срок, но не повече от 3 /три/ месеца. При 

неизпълнение концедентът има право на неустойка в размер на 50 % от определеното 

годишно концесионно възнаграждение. 

(2)   Когато изпълнението на задължението по ал. 1 не може да бъде извършено към 

датата на прекратяване на договора по причина, независеща от концесионера, същият 
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полага грижата на добър стопанин, за да го изпълни в най-краткия възможен срок, като 

държи обекта на концесията от името на концедента и изпълнява задълженията си по 

договора за концесия. Рискът за този период се носи от концедента. 

IV. Условия за осъществяване на концесията. Тежести. 

Чл.9.(1) Концесионерът управлява и поддържа обекта на концесия в експлоатационна 

годност за срока на концесията. 

(2) Концесионерът изпълнява дейностите, в съответствие с инвестиционното предложение, 

което е част от офертата му и е неразделна част от концесионния договор. 

(3) Концесията се осъществява при условията на Закона за концесиите и в съответствие с 

действащите нормативни актове и установените с тях технически и технологични изисквания, както 

и на изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с националната 

сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените 

територии, зони и обекти и на обществения ред, регулиращи дейностите по експлоатация на обекта 

на концесия. 

Чл.10. Концедентът запазва правото на собственост, както и всички други права, които 

изрично не са предоставени на концесионера върху обекта на концесия. 

Чл11.(1) При изпълнение на концесионния договор всички индивидуални административни 

актове, свързани с изпълнение на дейностите по концесията, се издават на името на концесионера и 

по негово искане. 

(2) Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, 

респ. продължаване на действието на приложимите индивидуални административни актове са за 

сметка на концесионера. 

Чл.12.(1) При ползването на язовира, концесионерът има право с договор за подизпълнение 

да възлага на посочено в заявлението или на избрано, след сключване на концесионния договор, 

лице изпълнението на конкретно определени дейности по предмета на концесията.  

(2) Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице 

основание за изключване и което отговаря на приложимите условия за участие. 

(3) Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение за дела от концесията и за 

видовете дейности от нейния предмет, които е посочил в заявлението към офертата си. 

(4) Концесионерът е длъжен в срок до три работни дни от сключването на договор за 

подизпълнение да го предостави на концедента, както и информация относно подизпълнителя, 

включваща: 

1. името, съответно наименованието; 

2. данните за контакт, включително електронен адрес; 

3. лицата, които представляват подизпълнителя според регистъра, в който е вписан, 

ако има такъв регистър; 

4. декларация от подизпълнителя относно отсъствие на основание за изключване, а 

ако е приложимо — и относно изпълнението за посочените в обявлението за 

концесията условия за участие.  

(5) Концесионерът уведомява концедента за всяка промяна на предоставената информация 

по ал. 4, т. 1 - 3 в срок до три работни дни от настъпване на промяната. 
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(6)   Концесионерът заменя подизпълнител с друг подизпълнител, когато е посочил това в 

уведомлението по чл. 130, ал. 2 от ЗК, в посочения в уведомлението срок. Концесионерът заменя 

подизпълнител с друг подизпълнител или сам изпълнява дейностите, възложени с договора за 

подизпълнение, когато след сключване на договора за подизпълнение се установи несъответствие с 

изискванията за защита на класифицираната информация. 

(7) За неверни данни в представената декларация по ал. 1, т. 4 подизпълнителят носи 

наказателна отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

(8) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на 

страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и 

обекти и за обществения ред, страната по концесионния договор, която е узнала за това, е длъжна 

незабавно да уведоми другата страна; 

(9) Когато наличието на обстоятелство по ал. 8 е констатирано от компетентен орган, 

концесионерът незабавно уведомява концедента. 

(10) При възникването на обстоятелство по ал. 8 концесионният договор се изменя, ако е 

налице някое от основанията по чл. 137 - 139 от ЗК. 

Чл.13. (1) Паричните вземания на концесионера, произтичащи от концесионния договор, и 

тези на подизпълнителите по договор за подизпълнение може да се прехвърлят, да се залагат и 

подлежат на принудително изпълнение. 

 (2)  При възникване на ситуация на принудително изпълнение срещу паричните вземания 

на концесионера, произтичащи от концесионния договор се прилага член 519 от Гражданския 

процесуален кодекс.  

Чл.14. (1) За срока на изпълнение на концесионния договор не се допуска настъпването на 

основание за изключване както за концесионера и за членовете на неговия управителен или 

надзорен орган, така и за всяко лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или 

да упражнява контрол в рамките на тези органи. Условието се прилага и за подизпълнителите, 

както и за третите лица – когато има такива. 

(2) Концесионерът уведомява концедента за настъпването на основание за изключване. 

Уведомлението се извършва в 30-дневен срок от настъпване на основанието за изключване или от 

получаване на информация за настъпването от концедента или от друго лице.  

(3) В уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва мерките, които ще предприеме за 

отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни 

прояви, както и срока за предприемане на мерките. Мерките може да са кадрови и организационни, 

като: прекъсване на всякакви връзки с лица или организации, замесени в неправомерните прояви; 

мерки за кадрова реорганизация; внедряване на системи за отчетност и контрол; създаване на 

структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на вътрешни 

правила за търсене на отговорност и обезщетяване. 

(4) Когато основание за изключване е настъпило за подизпълнител, концесионерът е длъжен 

да прекрати договора за подизпълнение. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът 

посочва срока, в който ще прекрати договора за подизпълнение, и начина, по който ще продължи 

изпълнението на дейностите по прекратения договор – от концесионера или чрез възлагане на нов 

подизпълнител.  

(5) Когато основание за изключване е настъпило за трето лице, концесионерът няма право 

да използва ресурсите му. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва ново 
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лице и представя доказателства, че ще има на разположение неговите ресурси за оставащия срок на 

концесията, като чл. 63, ал. 4 от ЗК се прилага съответно. Концесионерът може да не посочи ново 

трето лице, ако с уведомлението по ал. 2 представи доказателства, че отговаря на изискванията за 

професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние. 

Чл.15. (1) Страните по концесионния договор са длъжни да осигуряват водене и 

съхраняване на документацията за концесията и защита на информацията във връзка с 

изпълнението на договора. 

(2) Концедентьт осигурява публичност за изпълнението на концесионния договор с 

изключение на защитената със закон информация, чувствителната информация и информацията, 

определена като поверителна. 

V. Разпределение на рисковете между концесионера и концедента 

Чл.16. Рискът, свързан с пълното погиване на обекта на концесията се поема от концедента, 

а всички останали рискове се поемат от концесионера. 

Чл.17.(1) Страните не отговарят за изпълнение на задълженията си при настъпването на 

форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, 

през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или 

задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди 

настъпването на форсмажорното събитие. 

(2) Страна, която е засегната от форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок, след като 

бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи 

доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите 

вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично дава последващи известия 

за начина, по който и степента, в която е спряно изпълнението на задълженията й. 

(3) След установяване на форсмажорното обстоятелство, двете страни се съгласяват да 

съставят комисия, състояща се от съответните специалисти /хидроспециалист, геолог, климатолог, 

специалист по рибовъдство, ветеринарен лекар и др./, с представители от всяка от страните, която 

да извърши съвместен оглед на обекта на концесия и да излезе със становище за естеството и 

размера на форсмажорното събитие и даде оценка за неговите последици. По преценка на 

комисията, същата има право да изиска и се запознае с наличната документация относно 

концесията за ползване. 

(4) Концедентът и концесионерът не носят отговорност към другата страна по отношение на 

вреди, които последната е претърпяла като последица от форсмажорно събитие. 

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на страна е възпрепятствано от 

форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с ал. 2 и до спирането на 

действието на форсмажорното събитие: 

а/ страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 

въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да 

изпълняват задълженията си по договора за концесия, които не са възпрепятствани 

от форсмажорното събитие; 

б/ страните се консултират помежду си в най-краткия възможен срок, относно 

влиянието на форсмажорното събитие, относно необходимостта от изменение на 

някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните 

ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да 
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избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното 

събитие; 

в/ в зависимост от заключението на комисията по чл. 17, ал.3 са извършва 

предоговаряне на размера на концесионното плащане за периода на форсмажорното 

събитие. 

(6)   Страните възстановяват изпълнението на този договор за концесия веднага щом е 

практически възможно след приключване на форсмажорното събитие. 

(7)  При наличието на форсмажорни обстоятелства концесионерът е длъжен да допусне и да 

търпи компетентните държавни органи, посочени от концедента, да ползват съответния обект, без 

да има право на обезщетение или компенсация за това. 

(8)  При наличието на форсмажорно събитие, изразяващо се в намаляване на обема на 

язовира, страните се съгласяват да участват в процедура по определяне на невъзможността за 

експлоатация на обекта на концесия в пълен обем. Всяка от страните посочва минимум 

хидроспециалист и специалист по рибовъдство, след което същите извършват оглед на обекта на 

концесия и изготвят становище относно актуалния обем на язовира и наличните възможности за 

рибовъдство, развъждане на раци, жаби и други аквакултури, стопански, любителски и спортен 

риболов. 

Страните се съгласяват, съгласно оценката на комисията, определяща наличния обем на 

язовира /20%, 40%, 60%, 80% и нагоре/ и възможностите за използването му, както и с оглед 

неговия капацитет на работа, да редуцират със съответните проценти годишното концесионно 

възнаграждение. Размерът на редукцията на годишното концесионно възнаграждение се определя 

по взаимно съгласие на страните.  

Страните може да договорят и удължаване на срока на концесия за ползване с време, 

отговарящо на периода, в който използването на обекта на концесия не е в пълен обем. 

VI. Права и задължения на страните  

VI.I.  Права и задължения на концесионера 

Права на концесионера 

Чл.18.(1) Концесионерът има право да ползва поземлените имоти, обект на концесията и 

инженерна и техническа инфраструктура към тях, за целия срок на концесията, като осъществява в 

тях стопанските дейности, регламентирани в концесионната документация - рибовъдство, 

развъждане на раци, жаби и други аквакултури, стопански, любителски и спортен риболов, 

предоставяне на спортно-туристически услуги, както и всички други дейности, които биха 

могли да съпътстват основните дейности, без да ги препятстват и да получава приходи от 

реализираните дейности. 

(2) Концесионерът има право да ползва за срока на договора цялата налична документация, 

свързана с концесията. 

Чл.19. Концесионерът има право да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите 

или услугите, които само той има право да извършва съгласно договора. 

Чл.20. Концесионерът има право да получи обезщетение от страна на концедента за 

извършените подобрения, приращения и плодове при предсрочно прекратяване на договора 

едностранно от концедента, без вина на концесионера. 
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Задължения на концесионера 

Чл.21.(1) Концесионерът е длъжен да заплаща на концедента дължимите концесионни 

възнаграждения при условия и срокове, договорени между страните и определени с концесионния 

договор; 

(2) Концесионерът е длъжен да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния 

договор на трети лица, както и да предоставя на трети лица права върху водоема, обект на 

концесията, освен ако това не е изрично писмено уговорено с концедента; 

Чл.22.(1) Концесионерът е длъжен да ползва поземлените имоти - обект на концесията и 

инженерна и техническа инфраструктура към тях, добросъвестно съгласно тяхното предназначение 

и дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия, които могат да 

доведат до икономическа неизгодност на бъдещата им експлоатация, както и да не променя по 

какъвто и да било начин предназначението на обекта; 

(2) Концесионерът е длъжен да не извършва и да не допуска извършването на незаконно 

строителство на концесионната територия, а при необходимост от ремонт и ново строителство, да 

извършва същите след писмено одобрение от концедента и след извършване на съгласуванията, 

предвидени в нормативните актове; 

(3) Концесионерът е длъжен да уведомява концедента за извършването на подобрения 

на концесионната територия, извън тези посочени в обвързващото му предложение; 

Чл.23.(1) Концесионерът е длъжен да изпълни дейностите, предвидени в обвързващото 

предложение, по начина и в сроковете, договорени с концедента; 

(2) Концесионерът е длъжен да заплаща всички разходи, такси и други подобни за издаване, 

получаване, запазване и продължаване действието на всички регистрации, разрешения и/или други, 

които са необходими за осъществяване на стопанската дейност по концесията; 

(3)  Концесионерът е длъжен да предостави на концедента след предизвестие достъп до 

всички документи, книги, сметки и всякаква друга информация, водена и събирана от концесионера 

и свързана с осъществяването на концесията, независимо от нейния вид и носител. 

Чл.24. Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнението на 

дейностите, възложени с договора за подизпълнение. 

Чл.25.(1) При изпълнение на концесионния договор концесионерът води аналитично 

счетоводно отчитане за предоставяните услуги и за другите стопански дейности, включени в 

предмета на договора. 

(2) Годишният финансов отчет на концесионера подлежи на задължителен финансов одит от 

регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит. 

Чл.26. (1)  Концесионерът е длъжен да поддържа техническата изправност на язовира, 

обслужващите го съоръжения и инфраструктура. 

(2) Задължителните инвестиционни мероприятия, които трябва да извърши концесионера 

са: 

- почистване на отводящи канали след основни изпускатели; 

- ремонт на енергогасител след бетонен праг на преливника; 

- почистване на язовирното езеро от наноси; 
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- водолазен оглед на входната шахта на основния изпускател за установяване  

техническото й състояние. 

 (3) Задължителните инвестиционни мероприятия трябва да бъдат извършени в обем не по-

малък от посочения в приложена към договора за концесия предварителна количествено - 

стойностна сметка (Приложение №1) и в срокове, посочени в приложен към договора календарен 

график за изпълнението им (Приложение №2); 

 (4)  Задължителни и текущи ежегодни дейности, които трябва да извършва концесионера 

са: 

- почистване от храстовидна и дървесна растителност на стената, откосите на 

отводящия канал, преливника и дерето на 500 м след язовирната стена или 

косене; 

- почистване и поддържане отводнителните канавки  по сухия откос; 

- почистване на бреговата ивица от дървета и храстовидна растителност; 

- техническо наблюдение и техническо обслужване на съоръженията; 

- профилактика на затворния орган. 

(5) Концесионерът е длъжен през първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на концесията да 

изгради за своя сметка контролно-измервателна система в обекта на концесия.  

(6)  Концесионерът е длъжен да предостави, по указание на концедента, места за общо 

ползване на водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ на 

изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между страните, който не 

възпрепятства основната дейност по концесията; 

(7) Концесионерът е длъжен да упражнява контрол за ползването на плавателни съдове в 

язовирите да се извършва при спазване на изискванията на Наредба за водноспасителната дейност и 

обезопасяването на водните площи (ДВ, бр. 65 от 1996 г.). 

Чл.27. Задължения по отношение отглеждането и развъждането на риба и други 

аквакултури на концесионера са следните: 

а/ да осъществява мероприятия за запазване на видовото разнообразие на водната 

фауна и условията за размножаването; 

б/ да изгради ефикасни съоръжения за запазване на рибата и другите водни видове 

при изграждане на нови или разширяване на съществуващите съоръжения в обекта 

на концесията; 

в/  да не позволява ловенето на риба с взривни, отровни и зашеметяващи вещества и 

устройства; 

г/  да извършва риборазвъждането, риболова и продажбата на уловената риба под 

ветеринарно - санитарен контрол; 

д/   да не позволява улов и продажба на маломерна риба с размери по-малки от 

допустимите, съгласно Приложение № 2 към чл.38, ал.1 от Закона за рибарството и 

аквакултурите; 

е/ да спазва изискванията и осигурява възможност за любителски риболов съгласно 

Закона за рибарството и аквакултурите;  

ж/  при улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум; никога да 

не се изпуска през лятото, а само през есента, за да може да се напълни през зимата, 

като изпускането не трябва да води до намаляване на водата в язовира до по-малко 
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от 20% от капацитета му. При изпускане на водата в язовира, трябва да се съобразят  

метеорологичните и хидрологични прогнози на НИМХ за следващите три месеца, 

считано от момента на изпускане на язовира, така че през целия период водата в 

язовира да не бъде по-малко от 20% от капацитета му; 

з/  при необходимост и дадени указания от съответните компетентни органи 

да води документация, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите; 

Чл.28. Концесионерът има следните задължения за организиране на любителски риболов и 

предоставяне на спортно-туристически услуги, водноспасителната дейност и обезопасяване на 

водните площи: 

а/ да изпълнява заповедта на Кмета на Община Самуил за разрешените и забранените за 

къпане места; 

б/ да постави забранителни, предупредителни и информационни знаци, според режима за 

къпане. В забранителните знаци се посочват причините, наложили забраната, в предупредителните 

- опасностите от къпане, в информационните - разстоянието до най-близкия медицински пункт; 

в/  да уведомява незабавно компетентните органи при констатирани случаи на удавяне. 

Чл.29. Концесионерът е длъжен да изпълнява за негова сметка всички предписания на 

Общинска комисия към Община Самуил, която контролира изпълнението на концесионния 

договор, на Областната междуведомствена комисия, която контролира състоянието на водните 

обекти в областта, на ДАМТН, както и на всички други контролни органи, чиято дейност е свързана 

с контрола върху изпълнението на концесионния договор. 

 Чл. 30. (1) Концесионерът е длъжен да осигурява по всяко време достъп до обекта на 

концесия на концедента или негови представители, както и на компетентните държавни органи, 

когато това се налага за извършване на контролни функции или на неотложни работи от 

обществено значение или за защита на обществения ред и сигурност; 

(2) Концесионерът е длъжен да участва лично или със свои специалисти в съвместни 

комисии с длъжностни лица от общинската администрация, отговарящи за този вид дейност в 

огледи и при съставянето на констативни протоколи за извършваната от него дейност. 

(3) Концесионерът е длъжен при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи 

временното използване на обекта на концесия от компетентните държавни органи, като предоставя 

ресурси и съдействие, по ред, уточнен между страните. 

VI.II.  Права и задължения на концедента 

Права на концедента 

Чл.31. (1) Концедентът има право да получава концесионните възнаграждения, гаранциите и 

обезщетенията, при условията и сроковете, определени с концесионния договор; 

(2) Концедентът има право да изисква и получава информация и доклади относно 

изпълнението на този договор и на достъп до обекта на концесията и информацията, относно 

изпълнението на дейностите, свързани с нея; 

(3) Концедентът има право при прекратяване на договора по вина на концесионера или при 

прекратяване на договора по инициатива на концесионера, на обезщетение, включващо 

концесионното възнаграждение за период от една година след датата на прекратяване на договора; 
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(4) Концедентът има право при прекратяване на договора да получи обекта на концесията и 

цялата техническа, проектна (екзекутивна) и друга документация във връзка с обекта на 

концесията; 

(5) Концедентът има право на приращенията и подобренията върху обекта на концесията, от 

момента на възникването им. 

Задължения на концедента 

Чл.32. (1) Концедентът е длъжен да не предоставя на трети лица концесии върху същия 

обект, разрешения със същото съдържание и предмет, на друго лице за срока на този договор; 

(2) Концедентът е длъжен да осигурява на концесионера постоянен и неограничен достъп до 

всички части от водоема и свързаните с него технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. 

разположени в съседство други общински имоти) за осъществяване на дейностите, свързани с 

нормалната техническа експлоатация и поддръжка, задълженията по концесионния договор и 

действащото законодателство; 

(3) Концедентът е длъжен да не препятства концесионера да изпълнява задълженията си по 

договора, освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни 

обстоятелства; 

(4) Концедентът е длъжен да не препятства концесионера при осъществяване на правата му 

по този договор и своевременно да разглежда и да се произнася по представените от концесионера 

програми, искания и предложения; 

(5) Концедентът е длъжен като собственик на концесионния обект, да поддържа в актуално 

състояние данните в актовете за собственост на обекта на концесия; 

(6) Концедентът е длъжен да осигурява публичност за изпълнението на концесионния 

договор с изключение на защитената със закон информация, чувствителната информация и 

информацията, определена като поверителна. 

VII. Размер, срокове и ред за заплащане на концесионното възнаграждение 

Чл.33. (1) Срещу предоставеното от концедента право на концесионера да извършва  с обекта 

на концесия стопанската дейност, предмет на договора, концесионерът е длъжен да му заплаща 

годишно концесионно възнаграждение. 

(2) Размерът на годишното концесионно възнаграждение е   24700.00(двадесет и четири 

хиляди и седемстотин)лева без ДДС; 

 (3) Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера в следните 

срокове: 

-  Първото концесионно възнаграждение се заплаща до 28-то число на месеца, следващ 

месеца на изтичане на годината, през която е влязъл в сила концесионния договор и се дължи 

пропорционално за периода от време от годината, през която концесионният договор е действал;   

- За всяка следваща година от срока на концесията годишното концесионно 

възнаграждение се заплаща  до  31 март  на съответната година. 

Чл.34. Годишното концесионно възнаграждение се заплаща по банков път по сметката на 

Концедента - Община Самуил в банка ...................... : 

IBAN: ......................... 

BIC код: .................. 
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код за вид плащане: ................ 

VIII. Индексация на годишното концесионно възнаграждение 

Чл.35. (1) Годишното концесионно възнаграждение по чл. 2, ал. 1 от договора се актуализира 

ежегодно със стойността на средната инфлация за предходните 12 месеца.  

(2) Средната инфлация се определя по индекс на Националния статистически институт. 

Актуална информация за индекса се поддържа в Националния концесионен регистър. 

IX. Вид, размер, срокове и начини за предоставяне на гаранции и на обезпечения за 

изпълнение на задълженията по договора 

Чл.36.(1) Паричната гаранция за изпълнение на концесионния договор е в размер на едногодишно 

концесионно възнаграждение без ДДС, което се внася/представя преди подписване на договора и се 

поддържа от концесионера в този размер през целия срок на концесията. 

 (2) В случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно 

възнаграждение, дължимото от концесионера плащане се прихваща от концедента от паричната 

гаранция, като в тези случаи концесионерът дължи довнасяне или внасяне на нова гаранция в 

едномесечен срок от уведомяването му; 

(3) От паричната гаранция концедентът има право да прихване начислените и дължими 

законови лихви за забава в плащанията, считано от съответната дата за плащане до извършване на 

плащането /прихващане от паричната гаранция/; 

(4) При прекратяване на концесионния договор от страна на концедента, без вина на 

концесионера, гаранцията се възстановява на концесионера; 

(5) При прекратяване на концесионния договор от страна на концедента, по вина на 

концесионера, гаранцията остава в полза на концедента; 

(6) При прекратяване на концесионния договор едностранно от концесионера, без виновност 

за страните, на концесионера се възстановява 50% от гаранцията; 

(7) При прекратяване на концесионния договор, поради изтичане срока на концесията, 

гаранцията по ал. 1 се възстановява на концесионера в срок от 10 работни дни, считано от датата на 

предаване на обекта на концесия. 

Чл. 37. Концедентът не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно.   

X. Задължения на концесионера, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, 

зони и обекти и за обществения ред 

 

 

 

 

Чл.38.(1) Концесионерът е длъжен да изготви авариен план  по реда на чл.35 от Закона за защита 

при бедствия  и чл.138а, ал.1 и 2 от Закона за водите и в съответствие с изискванията на 

приложение №2 към чл.57, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата 

и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на 
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контрол за техническото им състояние (Обн. ДВ бр.9 от 31 януари 2020 г.) и да съгласува 

аварийния план с кмета на община Самуил и със собствениците на хидротехнически съоръжения по 

поречието на реката.  

 (2) Концесионерът е длъжен: 

      т.1. да утвърждава и актуализира при промяна на обстоятелство аварийния план за 

действие; 

      т.2. да организира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-

малко веднъж годишно; 

      т.3. да предоставя на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за 

защита при бедствия относно: 

            а) източниците на рискове от дейността им; 

            б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им; 

            в) възможните въздействия върху населението и околната среда; 

            г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи в обекта. 

(3) Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от Закона за защита 

при бедствия. 

Чл.39. (1) Концесионерът е длъжен да спазва изискванията и да изпълнява изцяло всички 

задължения, произтичащи от Закона за водите, НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за 

осъществяване на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн., 

ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г., издадена на осн. чл. 141, ал.2  от Закона за водите, 

Закона за защитените територии, Наредбата за ползването на повърхностните води, и да съобразява 

дейността си с действащото законодателство; 

(2) Концесионерът трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, 

съгласно пap. 1, ал. 1, т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да разполага с 

лице за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138в от Закона за водите, отговарящо на 

изискванията за оператор на язовирна стена, за срока на концесията; 

(3) Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната стена и 

съоръженията към нея;  

(4) Концесионерът е длъжен да има "Инструкция за експлоатация и поддържане", 

съобразена с язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и утвърдена от собственика, в срок 

до 1 (един) месец, считано от сключване на договора, както и да я актуализира своевременно. 

Чл.40. Концесионерът се задължава да не допуска нарушения, свързани с екологичното, 

социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на 

Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната 

област и в областта на околната среда по приложение № 5 към чл.60, ал.2, т.4, буква „б” от Закона 

за концесиите. 

Чл. 41.  Концесионерът е длъжен в случай, че при извършване на дейности, свързани с 

поддръжката на обекта и неговото обслужване, бъдат открити структури и/или  находки, имащи 

признаци на културни ценности, временно да прекрати работата и незабавно да уведоми 
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концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да предприемат мерки за запазване на 

откритите структури и/или находки и да уведомят незабавно Исторически музей – Исперих, 

Регионалнен исторически музей - Разград, Националния институт за недвижимо културно 

наследство и Министерство на културата.  

XI.  Задължения, свързани със застраховане на обекта на концесията 

Чл. 42.(1) Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно обекта на концесията за своя 

сметка, в полза на Община Самуил. Застраховката следва да бъде за основен риск „природно 

бедствие”, включващ буря, проливен дъжд, свлачища, слягане  и земетресение, при лимит на 

отговорност не по-малък от  25000.00 лв. Застраховката първоначално трябва да се извърши в срок 

от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от подписване на настоящия концесионен договор, 

впоследствие преди изтичане на застрахователния период.   

(2) За извършеното застраховане концесионерът представя информация на 

концедента в отчета по чл. 42 от договора. 

XII.  Условия и ред за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на 

задълженията на концесионера 

Чл.43. (1)  При изпълнение на концесионния договор концедентът извършва 

мониторинг и контрол на изпълнението на задълженията на концесионера и одит на 

концесионера. За целта концесионерът изпраща на концедента отчет за изпълнението на 

концесионния договор в срок до 30 ноември на съответната година със следното 

съдържание: 

т. 1. информация за осъществените инвестиции за отчетната година; 

т. 2. информация за разкрити работни места за отчетната година; 

т.3. информация за застраховането на недвижимите имоти за отчетната 

година; 

т. 4. информация за изпълнение на задължението за концесионното 

плащане за отчетната година; 

 т. 5. информация за изпълнение на изискванията на нормативните 

актове, които регламентират дейностите, свързани с обекта на концесията за 

отчетната година; 

т. 6. информация за реализираното зарибяване и за реализирания улов 

на риба и други водни и земни животни по количество и видов състав; 

(2) Определено от концедента длъжностно лице ежегодно, в срок до 30 септември, представя 

в Националния концесионен регистър информация за изпълнението на концесионния договор за 

предходната година; 

XIII.  Отговорности за неизпълнение на задълженията по договора 

Чл.44. За неизпълнение по този договор ще се счита пълното неизпълнение или непълно или 

неточно изпълнение, както на преки разпоредби на този договор, така и на нормативни актове, 

които регламентират извършването на действия, дейности или услуги, разрешени съгласно този 

договор или по силата на нормативни актове, регулиращи дейностите, свързани с обекта на 

концесията. 

Чл.45.  Неизпълнение на задължение по настоящия договор е налице при действие и/или 

бездействие, както от страна на концесионера, така и на негов подизпълнител. 
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Чл.46. В случай на забава от страна на концесионера при заплащане на концесионното 

възнаграждение, той дължи обезщетение в размер на законната лихва върху размера на дължимата 

сума за периода на просрочване. 

Чл.47. Забавено изпълнение на задължението за плащане на годишното концесионно 

възнаграждение по договора за концесия с повече от  30 (тридесет) календарни дни се счита за 

пълен отказ от плащане, пълно неизпълнение на договорните задължения и основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на концедента, без предизвестие. 

Чл.48. При предсрочно прекратяване на договора по вина на концесионера, същият няма 

право да получи обезщетение за извършени подобрения, приращения и плодове. 

Чл.49. При прекратяване на договора поради изтичане на срока на концесията, 

концесионерът няма  право на обезщетение за направените инвестиции или разходи по 

експлоатацията на обекта на концесия, които не са възстановени; 

Чл.50. (1)  Концесионерът дължи обезщетение за всички вреди, причинени на обекта, 

предмет на концесионния договор, на съоръженията към него и прилежащите терени, които са 

пряка и непосредствена последица от дейността на концесионера и/или са свързани с действие, 

респ. бездействие и/или неизпълнение на задълженията на концесионера, произтичащи от този 

договор и/или от нормативен акт. 

 (2) Ако след прекратяване на договора концесионерът продължи да ползва обекта, предмет 

на този договор, той дължи обезщетение на концедента в двоен размер на концесионното 

възнаграждение, както и обезщетение за всички пропуснати ползи и претърпени вреди.  

Чл.51. Когато концесионния договор бъде обявен за недействителен, всяка от страните 

трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея. 

Чл.52. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, когато те 

са в по-голям размер от уговорената неустойка.  

XIV. Условия, ред и срокове за обмен на информация между страните и за извършване 

на мониторинг и контрол по изпълнение на договора 

Чл.53. (1) Обменът на информация, както и всички уведомления между страните, във връзка 

с изпълнението на концесионния договор, се извършват в писмена форма и могат да се предават 

лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща. 

За Концедента: 

адрес: с. Самуил, ул. "Хаджи Димитър" № 2, тел. за контакт: 

.............. 

имейл адрес: .................... 

Лице за контакт:  ............................................................  

За Концесионера: 

адрес:  ......................................................................................  

тел. за контакт:  ............................................................  

имейл адрес:  ......................................................................  

Лице за контакт:  ............................................................  
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(2) За дата на уведомлението се счита: 

а/ датата на предаването - при лично предаване на уведомлението; 

б/ датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

в/ датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по 

куриер; 

г/ датата на приемането - при изпращане по факс;  

д/ датата на доставяне в системата на адресата - при изпращане по електронна поща. 

(3) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и 

на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 

контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) календарни 

дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, всяко уведомление ще се 

счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез което и да било от 

описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.  

XV. Условия и ред за решаване на спорове между страните 

Чл.54. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение, 

изменение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез 

преговори, по добронамерен и взаимноизгоден начин, а при непостигане на съгласие - спорът ще се 

отнася за решаване от компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

XVI. Клаузи за преразглеждане на договора. Основание и ред за предсрочно 

прекратяване на договора 

Чл.55.(1) Концесионният договор може да се изменя, когато след сключването му, възникне 

обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията и което 

налага изменение на концесионния договор. Договорът може да се измени, ако това не води до 

промяна на цялостния характер на концесията, до увеличаване на първоначалната стойност на 

концесията с повече от 50 на сто и до удължаване на срока на концесията с повече от една трета от 

определения с  този договор конкретен срок. (2)  Концесионният договор може да бъде прекратен 

едностранно или по взаимно съгласие на страните при последващо възникване на опасност за 

националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за 

защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.  

(3) Договорът за концесия може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на страните с 

тримесечно писмено предизвестие. 

Чл.56.(1)  Когато някоя от страните твърди, че е възникнало основание за изменение на 

концесионния договор, но не може да бъде постигнато съгласие за изменението на договора, спорът 

се решава от съда по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

 (2)  След влизането в сила на съдебното решение страните подписват допълнително 

споразумение за изменение на договора или концесионният договор остава непроменен. 

Чл.57.(1) Концесионният договор се прекратява с изтичането на срока на концесията. 

apis://Base=NARH&DocCode=2030&Type=201/
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(2) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор може да се прекрати 

от концедента без предизвестие, когато са налице доказателства, че към датата на сключване на 

концесионния договор е било налице основание за изключване и то не е отстранено. 

(3) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор може да се прекрати 

когато се установи неизпълнение от страна на концесионера на условие за осъществяване на 

концесията или на основно задължение, определено с решението за откриване на процедурата за 

предоставяне на концесия. 

Чл.58.(1) Изменение/прекратяване на концесионния договор се извършва с допълнително 

споразумение, след мотивирано предложение на една от страните по договора. 

(2) Концедентът отправя или приема, или отказва да приеме предложение за изменение на 

концесионния договор след одобрение от общинския съвет. 

(3) В 30-дневен срок от сключването на допълнителното споразумение определеното от 

концедента длъжностно лице публикува обявление за изменение на възложена концесия. 

Обявлението за изменение на възложена концесия е с минималното съдържание, определено в 

приложение № 9 към чл.141,ал.3 от ЗК. 

 (4) Обявлението се попълва в електронен формуляр, който се поддържа на интернет 

страницата на Националния концесионен регистър и се публикува в "Държавен вестник" и в 

Националния концесионен регистър. 

Чл.59.(1) Преди изтичане на срока на концесията концесионният договор се прекратява, без 

нито една от страните да дължи предизвестие в следните случаи:  

                              а/ с пълното погиване на обекта на концесията - от датата на погиването; 

б/ при смърт на физическото лице или при заличаване на дружеството -

концесионер - от датата на смъртта, съответно на заличаването, освен ако не е сключен 

договор за продължаване на концесионния договор с правоприемника при условията и 

по реда на Закона за концесиите; 

в/ при обявяване в несъстоятелност на концесионера - от датата на влизане в 

сила на решението за обявяване в несъстоятелност; 

г/ при съдебно решение за прекратяване на концесионния договор и 

обявяването му за недействителен - от датата на сключване на концесионния договор; 

д/ при прекратяване на дружеството-концесионер с ликвидация - от датата на 

прекратяване; 

ж/ при промяна на съответната нормативна уредба на страната; 

з/  при други основания, предвидени в закон или в концесионния договор - от 

датата, посочена в тях. 

(2) При прекратяване на договора поради несъстоятелност на концесионера, общината, има 

право на привилегирован кредитор. 

XVII. Изисквания относно състоянието, в което обектът на концесия се предава на 

концедента след изтичане на срока на концесия 

Чл.60. (1) Приемането на обекта на концесията от концедента се извършва от назначена от 

концедента комисия  и от упълномощен представител на концесионера, която съставя протокол 
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относно състоянието на обекта предмет на договора (язовира, съоръженията към него и 

прилежащите терени и обекти) към датата на прекратяването му. 

(2) При прекратяване на договора, без значение на основанието за прекратяване, 

концесионерът е длъжен да предаде обекта на договора, в същото състояние, в което е бил 

предаден, като няма право да унищожава и/или премества в друг водоем рибните ресурси.  

            (3) Срокът за предаване и/или приемане на обекта на концесията е 30 дни, считано от датата 

на прекратяване на концесионния договор, а в случаите на отказ от продължаване на концесионния 

договор с правоприемник - от датата на отказа. 

(4) Когато концесионерът откаже да предаде обекта на концесия, както и когато към датата 

на прекратяване на концесионния договор, концесионерът е прекратен без правоприемник или е 

налице друга невъзможност за предаване на обекта, комисията по ал. 1 съставя констативен 

протокол за приемане на обекта, с който се констатира състоянието на обекта и се удостоверява 

отказът или невъзможността за предаването му.  

XVIII. Приложимо право 

Чл.61.(1) Настоящият договор за концесия, в т.ч. приложенията към него, както и всички 

произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще 

бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право; 

(2) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването 

на договора за концесия се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за 

задълженията и договорите. 

Чл.62.(1) Концесионният договор се сключва на български език; 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 

свързани с изпълнението на договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при 

провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за концесионера 

/или негови представители или служители/, са за негова сметка. 

Чл.63. Настоящият договор за концесия се състои от .. .................................................................  

( ....................................................... ) броя страници и е изготвен и подписан в 5 (пет) еднообразни 

екземпляра - по един за всяка от страните, един за Националния концесионен регистър, един за 

Общински съвет Самуил и един за деловодство на Община Самуил. 

 

 

 

ЗА КОНЦЕДЕНТА: ЗА КОНЦЕСИОНЕРА: 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            106 
 

Приложение № 1 

       

       ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА 

СМЕТКА 

Отводящи канали след основни изпускатели, енергогасител 

след прага на преливника и почистване наносни отложения в яз. 

езеро  - капиталови разходи 

       № 

по 

ре

д 

Шифър ВИДОВЕ РАБОТИ 
Мяр

ка 

Количес

тво 

Ед. 

Цена 

Стойно

ст 

І. 

Отводящи канали след 

основни изпускатели         

1 

8101402

110 

ИЗКОП С БАГЕР 

НА ОТВАЛ - за 

оформяне трасето 

на канала м3 525,00 6,36 

3339,0

0 

2 

8101409

112 

РАЗРИВАНЕ НА 

ЗЕМНИ МАСИ С 

БУЛДОЗЕР НА 100 

М м3 525,00 5,79 

3039,7

5 

ІІ. 

Енергогасител след бетонен 

праг на преливника         

3 8104133

173 

ПОЛАГАНЕ НА 

БЕТОН ПО ДЪНО 

И водобойни 

блокчета- В20 м3 20,63 

161,6

7 

3335,2

5 

ІII. Основен изпускател         

4 

Ориент. 

Цена 

Водолазен оглед на 

входната шахта на 

основния изпускател 

за установяване  

техническото й 

състояние бр. 1,00 1500 

1500,0

0 

IV

. 
Язовирно езеро 

        

5 

8101402

220 

ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 

УТЕЖН. УСЛОВИЕ 

НА ТРАНСПОРТ И 

ИЗВОЗВАНЕ - за 

почистване на яз. 

езеро м3 4000,00 8,85 

35400,

00 

    ОБЩО :       

46614,

00 

    

3% непредвидени 

разходи       

1398,4

2 

    ОБЩО :       

48012,

42 

    20% ДДС       

9602,4

8 

    ВСИЧКО:       
57614,

91 

        

Приложение №2 
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                КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР                           

 
               Видов

е 

разход

и/ 

години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1

4 
15 

Капит

алови 

разхо

ди за 

ремон

тни 

работ

и                               

Почист

ване 

отводя

щи 

канали 

след 

основн

и 

изпуск

атели   

3480

,11     

30

90                     

Ремон

т 

енерго

гасите

л след 

бетоне

н праг 

на 

прелив

ника       

3435

,31                       

Почист

ване 

на 

язовир

ното 

езеро 

от 

наноси  

5

1

5

0 1030 

51

50 1030 1442 

41

20 

41

20 

20

60 

20

60 

30

90 

20

60   

30

90   

20

60 

Водол

азен 

оглед 

на 

входна

та 

шахта 

на 

основн

ия 

изпуск

ател 

за 

устано

вяване  

технич

еското 

й 

състоя

ние                       

15

45       

ВСИЧ

КО 

КАПИТ

АЛОВ

И 

РАЗХ

ОДИ 

5

1

5

0 

4510

,113 

51

50 

446

5,30

8 

4

5

3

2 

4

1

2

0 

4

1

2

0 

2

0

6

0 

2

0

6

0 

3

0

9

0 

2

0

6

0 

1

5

4

5 

3

0

9

0 0 

20

60 
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ОБЩИНА САМУИЛ           ОБЛАСТ 

РАЗГРАД 

с.Самуил, ул.”Хаджи Димитър” №2, тел.(08477) 20-20,факс: 084 266030,E-mail: 

info@samuil.bg 

 

ОБОСНОВКА  

ЗА  

КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

 

 

на язовир и територия, заета от води и водни 

обекти  и прилежащите към тях имоти и 

съоръжения,  публична общинска собственост, 

находящи се в землището на село Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, съответно в 

местностите – „Кемаля”; „Кючюк дермен” и 

„Между прокара” съставляващи язовир – 

поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с 

площ от 410954 м2, при съседи: поземлени имоти 

с индентификатори: 36333.29.71; 36333.29.70;  

36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 36333.26.11; 

36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 36333.26.10; 

36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 

36333.35.62; 36333.22.10; 36333.22.9;  

36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 

36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 

36333.22.107; 36333.22.67; 36333.22.1; 36333.3.57; 

36333.22.206; 36333.22.204;  36333.22.15; 

36333.29.75 и територия, заета от води и водни 

обекти - поземлен имот с индентификатор 

36333.3.58 с площ 8557 м2, при съседи: 

поземлени имоти с индентификатори: 

36333.3.57; 36333.3.59;  36333.3.55; 36333.10.40, а 

също и територия, заета от води и водни обекти - 

поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с 

площ 4449 м2, при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.22.205; 36333.3.57;  

36333.10.40; 36333.22.204 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград 

 

 

 

 

2021 г. 
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I. Цели на концесията 

Административно-организационните и социално-

икономически условия и особености на обстановката в страната 

и региона определят, в своята съвкупност, най-съществените 

причини и основните цели на решението за отдаване на 

концесия на язовира в село Кара Михал, община Самуил, област 

Разград и прилежащите към него имоти.  

Основната цел на концесията за ползване на недвижими 

имоти-публична общинска собственост е икономическа 

ефективност при управлението на публичната собственост в 

защита интереса на гражданите и обществото. Решението за 

отдаване на концесия на язовира в село Кара Михал, община 

Самуил, област Разград и прилежащите към него имоти е прието 

и възоснова на следните цели: 

 ефективно управление на водните обекти; 

 извършване на ремонтно-възстановителни 

дейности, привеждане на всички съоръжения в 

съответствие с повишените изисквания по 

сигурността и безопасността на водните обекти, 

както и упражняване на контрол върху 

състоянието и ползването на имотите; 

 определяне на конкретните инвестиционни 

задължения /по размер и видове дейности/ в 

обекта на концесията, с цел подобряване на 

фактическото  му състояние; 

 осигуряване на допълнителни финансови 

средства в общинския бюджет, включително и 

такива за социални и екологични мероприятия 

на Община Самуил; 

 стимулиране на създаването на търговско 

ориентирани производители и фирми, 

произвеждащи за пазара животинска продукция, 

предназначена за директна продажба или за 

преработка; 

 запазване на екологичното равновесие в и около 

водните обекти, съхраняване на природните 

дадености и богатства и развитие на туризма. 

Целта е свързана и със социалния ефект, изразяващ се в: 

 възможностите за временно наемане на 

работници за изпълнение на определени работи 

при дейността "рибовъдство", както и при 

мероприятията, свързани с техническата 

експлоатация, текущата поддръжка и 

необходимите ремонтни работи по водоема и 

свързаните с него съоръжения; 

 възможностите за използването на язовира и 

неговите околности за индивидуален риболов, 

краткотраен туризъм и спортно-туристически 

мероприятия и отдих; 

 възможностите за привличане на туристи, освен 

гражданите на Общината, за отдих и почивка.  

II. Правни обстоятелства, свързани със 

собствеността, ползването и 

нормалната техническа експлоатация на 

обекта 

Особеностите и характера на дейностите, които може да 

се реализират в обекта, както и изискванията, регламентирани в 

Закона за концесиите /ЗК/, определят като най-адекватна форма 

за предоставяне на язовира и прилежащите към него площи - 

концесия за ползване (вж. чл. 9 от ЗК). С концесията за ползване 

се предоставя възмездно на икономически оператор право да 

извършва определена стопанска дейност с обект, който е 
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публична общинска собственост, без да се възлага изпълнение 

на строителство или предоставяне и управление на услуги. 

Концесионерът заплаща задължително на концедента 

концесионно възнаграждение и поема задължението за 

изпълнение на инвестиционна програма, с която се осигурява 

поддържането на обекта в експлоатационна годност. 

Икономическият оператор има право да получава приходите от 

стопанската дейност, извършвана с обекта на концесията, като 

се задължава да опазва и поддържа обекта на концесията чрез 

изпълнение на предложената инвестиционна програма.  

Обект на концесията за ползване може да бъде само 

обект, имот или част от имот, определен като публична 

общинска собственост. Язовирът и прилежащите към него 

поземлени имоти са публична общинска собственост на 

Община Самуил, видно от съдържанието на документите 

за собственост:  

- относно поземлен имот с 

индентификатор 36333.22.205 с площ от 

410954 м
2
, находящ се в с. Кара Михал, община 

Самуил, област Разград, адрес на поземления 

имот: местност «Кемаля», са изготвени няколко 

акта за публична общинска собственост, като 

актуалният документ за собственост е Акт 

№3634/10.09.2019 г. за публична общинска 

собственост  - книга прехвърляния, вх. 

рег.№2419/16.09.2019 г., том 9 №135/2019 г., 

канцеларско дело 999/16.09.2019г., дв. вх. рег. 

2414/16.09.2019г., имотна партида 47298 по 

описа на Служба по вписванията – гр. Исперих; 

 -  относно поземлен имот с 

индентификатор 36333.3.58 с площ 8557 м
2
, 

находящ се в с. Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, адрес на поземления имот: 

местност «Кючюк дермен» са изготвени два 

броя документи за собственост, като актуалният 

документ за собственост е Акт за публична 

общинска собственост №3636/10.09.2019 г.  – 

книга прехвърляния, вх. рег.№2422/16.09.2019 г., 

том 9 138/2019 г., вид дело канцеларско дело 

1002/16.09.2019 г., дв. вх. рег. 

№2417/16.09.2019г., имотна партида по описа на 

Служба по вписванията Исперих;  

      -     относно поземлен имот с индентификатор 

36333.22.206 с площ 4449 м2, находящ се в с. Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, адрес на 

поземления имот: местност «Между прокара» 

документът за собственост е Акт за публична 

общинска собственост №3635/10.09.2019 г.  – книга 

прехвърляния, вх. рег.№2420/16.09.2019 г., том 9 

136/2019 г., канцеларско дело 1000/16.09.2019 г., дв. 

вх. рег. №2415/16.09.2019 г. по описа на Служба по 

вписванията Исперих.   

 Предвид особения характер на обектите - публична 

общинска собственост в чл. 7 от Закона за общинската 

собственост е уредена забраната те да се придобиват по 

давност, да се отчуждават и прехвърлят в собственост на трети 

лица, да се обременяват с вещни права, както и да се включват в 

имуществото на търговски дружества. По изключение 

публичната общинска собственост може да се обременява с 

ограничени вещни права само в случаите, определени със 

закон. 

В частност, относно настоящия обект на анализ, 

единствената възможна хипотеза, ако обектът не се стопанисва 

пряко от Общината, е той да бъде предоставен за ползване от 
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икономически оператор на концесия. Общината има интерес да 

предостави язовира за ползване от икономически оператор за 

един по-дълъг период от време. Възможността язовирът да 

бъде отдаден за по-продължителен период от време ще 

стимулира заинтересованите лица да предложат и съответно 

направят по-големи инвестиции, да изготвят бизнес-програма, 

която да имат време да реализират и като цяло да се постигнат 

по-големи ползи в социално и икономическо отношение. 

Отделно от това, Общината ще си осигури получаване на 

плащане за ползване на язовира за дълъг период от време, 

няма да се налага да се правят по-често нови процедури за 

отдаване на язовира, което ще спести материален и финансов 

ресурс, ще се осигури извършването на необходимите ремонти 

и поддържане на съоръженията, без да се налага Общината да 

прави допълнителни разходи за това, ще се създаде възможност 

за развиване на условия за туризъм, риболов, отдих, почивка и 

др. 

В случай на отдаване на концесия, независимо от 

новоучреденото право на концесионера да ползва обекта на 

концесия за извършване на определена стопанска дейност, 

Общината като концедент ще продължи да бъде единствен 

собственик на концесионирания обект, но вече с ограничено по 

обхват право на собственост в срока на концесията. 

Правомощията на владение, ползване и разпореждане с 

обекта на концесията са ограничени за концедента, но те се 

компенсират за него с предимствата, произтичащи от сключения 

концесионен договор и представляващи задължения за 

извършване на определени действия от страна на 

концесионера, свързани със стопанисването, управлението и 

поддържането на обекта на концесия в добро техническо 

състояние, което пък ще гарантира и съответната безопасност за 

жителите на общината. 

Към настоящия момент нормативният акт, уреждащ 

начина, по който обектът на концесия би могъл да се ползва от 

икономически оператори е Законът за концесиите.  

Въз основа на предоставените данни и на основание чл. 

110 от Закона за собствеността, във връзка с параграф 5, т. 2 от 

ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 3, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с параграф 7, ал. 1, т. 2 от 

ПЗР на ЗМСМА се налага изводът, че бъдещият обект на 

концесия за ползване представлява недвижима вещ, която е 

публична общинска собственост на Община Самуил. На 

основание чл. 1, ал. 2 от ЗК по отношение на нея е възможно 

законосъобразно да бъде проведена процедура по 

предоставяне на концесия за ползване по смисъла на чл. 1, ал. 2 

от ЗК, като на основание чл. 17, ал. 3 от ЗК, правомощията на 

концедент ще се изпълняват от Кмета на Община Самуил. 

Въз основа на извършените проверки, относно обекта на 

концесията, се установи, че към настоящия момент върху обекта 

на концесия няма вписани ипотеки, възбрани, искови молби и 

ограничени вещни права в полза на трети лица. Установено е и че 

към обекта на концесия няма реституционни претенции, няма 

данни за висящи дела по спор за право на собственост или на 

друго правно основание, не попадат в границите на стопански 

двор и не са имоти от Държавния поземлен фонд, както и че не 

са включени в капитала на търговско дружество „Напоителни 

системи” ЕАД – клон Долен Дунав – Русе.   

Липсата на вписани ипотеки и възбрани по отношение на 

анализирания обект гарантира, че не съществуват 

законосъобразни предпоставки за прекратяване на 

концесионното правоотношение преди изтичане на 

концесионния срок, въз основа на предприето от трети лица 
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принудително удовлетворяване на възникнали преди 

предоставянето на концесията техни права. 

Липсата на предявени искове за собственост, както и на 

вписани по съответния ред искови молби, относно 

анализирания обект сочи, че по отношение на този обект не са 

налице искови производства, които на по-късен етап могат да 

доведат до предсрочно прекратяване на предоставената 

концесия, въз основа на уважаване на заявени в тези искови 

производства претенции на трети лица спрямо предоставения 

на концесия обект. 

Липсата на реституционни претенции по отношение на 

анализирания обект дава основание да се констатира, че в 

случая е налице гаранция за липсата на предпоставки за 

последващо възникване на правно основание за предсрочно 

прекратяване на бъдещата концесия, въз основа на евентуално 

наличие на друг титуляр на правото на собственост върху 

предоставения на концесия обект. 

Предоставянето на обекта на концесия за ползване не 

попада в обхвата на  чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС, тъй като съгласно чл. 81, 

ал. 1, т. 2 на ЗООС, ОВОС се извършва на инвестиционни 

предложения за строителство, дейности и технологии, съгласно 

Приложения № 1 и 2 на ЗООС и за техните изменения и 

разширения, при чието осъществяване са възможни значителни 

въздействия върху околната среда. В конкретния случай се касае 

за учредяване на концесия върху обект, представляващ 

поземлени имоти публична общинска собственост - такава 

самостоятелна дейност не попада в обхвата на Приложенията на 

ЗООС и не може да бъде определена като инвестиционно 

предложение по смисъла на т. 17 от §1 на ДР на ЗООС: 

""Инвестиционно предложение" е: 

а) предложение за извършване на строителни работи 

или изграждане на инсталации или схеми, 

б) друга намеса в естествената околна среда и 

ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми.". 

От скиците издадени от СГКК - Разград е видно, че 

поземлени имоти публична общинска собственост с 

идентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 кв.м., с 

идентификатор 36333.3.58 с площ 8557 кв.м. и с 

индентификатор 36333.22.206 с площ 4449  кв.м. по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, не попадат в границите на 

защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, 

съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на 

защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии.   

Предвид гореизложеното няма основание да се изискват и 

съответно да се провеждат процедури по глава шеста на ЗООС – 

Екологична оценка на въздействието върху околната среда.  

Също така от  удостоверение с изх. № РД 06-

197/16.09.2020г., издадено от Исторически музей -  Исперих 

относно наличие на обекти недвижимо културно наследство и 

такива с архитектурно значение, се установява, че не са 

констатирани видими недвижими културни ценности или такива 

с архитектурно значение. В същото удостоверение е записано, 

че в случай на намерение за извършване на изкопни дейности в 

посочените имоти следва да бъде уведомен РИМ Разград, 

съгласно чл. 160 и чл. 161 от ЗКН.  

Информацията, съдържаща се в използваните за 

изготвяне на настоящата обосновка официални документи, 

според която обект на анализ са имоти, публична общинска 
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собственост на Община Самуил, дава основание да се изложи 

окончателното правно становище, че: 

В качеството си на обект, който е публична общинска 

собственост на Община Самуил и на основание чл. 15, ал. 4 от 

Закона за концесиите, обектът на концесия законосъобразно 

може да бъде предоставен на „концесия" по смисъла на чл. 1, 

ал. 2 от Закона за концесиите, като с оглед на обективните си 

характеристики и обичайно за идентични или сходни на него 

обекти, предоставената по отношение на този обект концесия, 

следва да се индивидуализира като „концесия за ползване" по 

смисъла на чл. 9, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 3 от Закона за 

концесиите, при която икономическия оператор, на когото с 

концесионния договор е възложена концесията и е определен 

за концесионер, ще ползва поземлените имоти публична 

общинска собственост за извършването на стопанска дейност, 

изразяваща се в  рибовъдство, развъждане на раци, жаби и 

други аквакултури, стопански, любителски и спортен риболов, 

предоставяне на спортно-туристически услуги, както и 

всички други дейности, които биха могли да съпътстват 

основните дейности, без да ги препятстват, като 

същевременно поема задължение за изпълнение на 

инвестиционна програма, с която ще осигури поддържането на 

обекта в експлоатационна годност и безопасност на 

водностопанската система. 

От съдържанието на използваните за изготвяне на 

обосновката официални документи и от прегледа на 

действащото в страната законодателство се констатира, че 

предоставянето на обекта на концесия за ползване не 

представлява опасност за националната сигурност и отбраната на 

страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, 

за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред, както 

и в други случаи определени със закон, нито пък е налице 

изричен закон, който да забранява предоставянето на обекта на 

анализ /или сходни с него обекти/ на заявената /или сходна с 

нея / концесия за ползване и не попада в хипотезата на 

формулираното в чл. 24 от ЗК изключение за възлагане на 

концесии. За официално потвърждаване на горните 

обстоятелства, относно липсата на хипотеза за изключване от 

възлагане на настоящата концесия за ползване, обосновката ще 

бъде съгласувана с органите по чл. 58, ал. 3 от ЗК.  

Законът за водите (ЗВ) в своя чл. 20 предполага 

определяне на места за общо ползване на водите и водните 

обекти и на права за ползване на водите в язовирите - общинска 

собственост, като с концесионния договор се определят 

конкретните задължения на концесионера за осигуряване на 

общото използване на водите и водните обекти, но не се 

конкретизира в ЗВ достатъчно ясно и еднозначно изискванията в 

тези направления. С оглед на социално-икономическата 

ситуация може да се предполага, че изискванията на Община 

Самуил няма да бъдат проблем за технологичната поддръжка и 

нормалната експлоатация на съоръжението. 

Друга съществена съвкупност от права и 

задължения на собствениците и операторите на язовирни 

стени и съоръженията към тях произтича от изискванията 

на НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и 

на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за 

техническото им състояние, приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., 

обн. ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г., издадена 

на осн. чл. 141, ал.2 от Закона за водите. 

 С оглед на идеята Община Самуил да предостави 

редица дейности и/или обекти за по-ефективна 

експлоатация, както и с оглед на разходите, свързани с 
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поддържане на специализиран персонал и техника, 

целесъобразно е Община Самуил  да възложи своите права 

и задължения по посочената по-горе наредба, свързани със 

стопанисването, поддържането и осъществяването на 

техническата експлоатация на язовирната стена и на 

съоръженията към нея, на бъдещ концесионер, който 

следва да отговаря на изискванията на наредбата. Правните 

възможности и основания за възлагането на тези права и 

задължения са регламентирани в чл. 20, ал. 5 от 

Закона за водите. 

Целесъобразно е условията на концесията да включат и 

принципен ангажимент на концесионера за поемане и на други 

задължения, възникващи от нормативни актове, свързани с 

приложението на Закона за водите или на евентуалните 

изменения в действащото законодателство по тези проблеми. 

Още повече, че практиката в тази област се обогатява постоянно 

и трудно може да бъде предвидена детайлно. 

Актуален пример за подобна конкретизация са 

изменения на Закона за водите, въвеждащи в процеса на 

техническа експлоатация на язовирите, нов субект - „оператор 

на язовирна стена", който по определението на закона е 

„физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което 

разполага със служител хидроспециалист". Очевидно се 

регламентират изисквания към квалификацията на конкретните 

лица, осъществяващи организацията на дейностите по 

техническата експлоатация, поддръжка и ремонт на 

съоръженията, което ще бъде свързано с определени разходи. 

В този смисъл, е справедливо да се предвидят годишни 

разходи на концесионера за осъществяване на текуща 

поддръжка и ремонт на язовира, прилежащите му системи и 

съоръжения, както и за поддържане на екологичните системи, 

свързани с функционирането и съоръженията на язовира. 

III. Предмет и обект на концесията 

Предмет на концесията е предоставяне за ползване от 

концедента на концесионера възмездно право да извършва 

стопански дейности върху обекти, публична общинска 

собственост, срещу задължение на концесионера да заплаща на 

концедента концесионно възнаграждение и поемане на 

задължение за изпълнение на инвестиционна програма, с която 

осигурява поддържането на обекта в експлоатационна годност, 

като концесионерът има право да получава приходите от 

стопанската дейност. 

Чрез ползване на обекта на концесия, концесионерът извършва 

стопански дейности, които не променят предназначението на 

обекта и неговите функции като елемент от системата на 

хидромелиоративните съоръжения в региона, не увреждат 

неговите елементи, не са свързани с опасности за околната 

среда, човешкото здраве и имуществото на други лица и не са 

забранени от действащото законодателство - рибовъдство, 

развъждане на раци, жаби и други аквакултури, стопански, 

любителски и спортен риболов, напояване, предоставяне на 

спортно-туристически услуги, както и всички други 

дейности, които биха могли да съпътстват основните 

дейности, без да ги препятстват. 

Икономическите оператори, чрез концесията за 

ползване на общинския язовир, имат възможността да 

извършват тези стопански дейности, само при условие, че 

поемат ангажимента да гарантират текущо техническо 

поддържане и ремонт на язовирните съоръжения и неговата 

безопасност. 

Нормативната уредба, с която трябва да се съобразява 

концесионерът при стопанисването и експлоатацията на обекта 

на концесия е както следва: 
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 Закон за задълженията и договорите (ДВ бр. 
275/22.11.1950 г. с поел. изм. ДВ бр. 42 от 
22.05.2018 г.); 

 Закона за водите (ДВ бр. 67/1999 г. с поел. 
изм. и доп. ДВ бр.52/09.06.2020 г.); 

 НАРЕДБА за условията и реда за 
осъществяване на техническата и безопасната 
експлоатация на язовирните стени и на 
съоръженията към тях и за осъществяване на 
контрол за техническото им състояние, приета 
с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн. ДВ, бр. 9 от 
31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г., издадена 
на осн. чл. 141, ал.2 от Закона за водите; 

 Други законови изисквания, осигуряващи 
пожарната и аварийна безопасност на 
водностопанското съоръжение. 

Обект на концесията са недвижими имоти, публична 

общинска собственост, находящи се в землището на село Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, съставляващи: 

1. поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с 

площ от 410954 м2, находящ се в с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, адрес на 

поземления имот: местност «Кемаля» по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

одобрени със Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. 

на Изпълнителен директор на АГКК, изменена 

със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на 

Началника на СГКК-Разград; трайно 

предназначение на територията: територия заета 

от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: язовир; предходен индентификатор 

36333.22.106, 36333.22.85; при съседи: 

поземлени имоти с индентификатори: 

36333.29.71; 36333.29.70;  36333.29.6; 

36333.27.69; 36333.26.12; 36333.26.11; 

36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 36333.26.10; 

36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 

36333.35.62; 36333.22.10; 36333.22.9;  

36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 

36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 

36333.22.107; 36333.22.67; 36333.22.1; 

36333.3.57; 36333.22.206; 36333.22.204;  

36333.22.15; 36333.29.75, собственик Булстат: 

000505928 Община Самуил, област Разград; 

2. поземлен имот с индентификатор 36333.3.58 с 

площ 8557 м2, находящ се в с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, адрес на 

поземления имот: местност «Кючюк дермен» по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

одобрени със Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. 

на Изпълнителен директор на АГКК, изменена 

със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на 

Началника на СГКК-Разград; трайно 

предназначение на територията: територия, 

заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: за брегоукрепителни съоръжения и 

брегозащитни системи и съоръжения за 

предпазване от вредното въздействие от 

водите; предходен индентификатор 36333.3.57, 

36333.22.106, 36333.22.106; при съседи: 

поземлени имоти с индентификатори: 

36333.3.57; 36333.3.59;  36333.3.5; 36333.10.,  

собственик Булстат: 000505928 Община Самуил, 

област Разград; 
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3. поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с 

площ 4449 м2, находящ се в с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, адрес на 

поземления имот: местност «Между прокара» 

по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Кара Михал, община Самуил, област 

Разград, одобрени със Заповед №РД-18-

177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, изменена със Заповед № 18-8807-

26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; 

трайно предназначение на територията: 

територия, заета от води и водни обекти, начин 

на трайно ползване: за брегоукрепителни 

съоръжения и брегозащитни системи и 

съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие от водите; предходен 

индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106; 

36333.3.56; при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.22.205; 36333.3.57;  

36333.10.40,  собственик Булстат: 000505928 

Община Самуил, област Разград.  

Териториите на поземлените имоти, които се предоставят на 

концесия, са с обща площ от 423960 (четиристотин двадесет и 

три хиляди и деветстотин и шестдесет) кв.м., съгласно 

документи за собственост: 

1. Акт №3634/10.09.2019г. за публична 

общинска собственост  - книга 

прехвърляния, вх. рег.№2419/16.09.2019г., 

том 9 №135/2019г., канцеларско дело 

999/16.09.2019г., дв. вх. рег. 

2414/16.09.2019г., имотна партида 47298   по 

описа на Служба по вписванията Исперих; 

2. Акт за публична общинска собственост 

№3636/10.09.2019г.  – книга прехвърляния, 

вх. рег.№2422/16.09.2019г., том 9 138/2019г., 

вид дело канцеларско дело 1002/16.09.2019г., 

дв. вх. рег. №2417/16.09.2019г., имотна 

партида 47292 по описа на Служба по 

вписванията Исперих; 

3. Акт за публична общинска собственост 

№3635/10.09.2019г.  – книга прехвърляния, 

вх. рег.№2420/16.09.2019г., том 9 136/2019г.,  

канцеларско дело 1000/16.09.2019г., дв. вх. 

рег. №2415/16.09.2019г.по описа на Служба 

по вписванията Исперих. 

Общи сведения и технически 

характеристики на язовира 
Язовир „Кара Михал” – предмет на концесията, се 

характеризира като воден обект със следните съоръжения:  

      -  Язовирна стена: дължина на язовирната стена - 

320,0 м;  

      -  Характерни коти по оста на короната на язовирната 

стена: варират от кота 302,50 – на северозападния край на 

язовирната стена до кота 301,96 на югоизточния край - при 

преливника; 

       -  сух откос - наклон 1:3; 

       -  мокър откос – наклон 1:2,5;  

       - Преливник – бетонен праг със скок Н=1,40 м и 

бетонен енергогасител - с кота преливен ръб 299,60 и широчина 

на преливния ръб - 48,0 м; 



                                                                                                                                                                                            117 
 

        - Отводящи канали – 2 бр. (от 2 бр. основни 

изпускатели с диаметри на тръбите Ø 500 мм) с коти в началото 

на отводящите канали – 293,0; 

         - Основни изпускатели – ОИ – 2 бр. с 2 бр. шибърни 

спирателни кранове – СК Ø 500 мм – разположени в 2 бр. шахти 

по сухия откос на язовирната стена – коти дъно тръба – КДТ= 

293,80; 

        - Язовирно езеро – максимално завирена площ на 

езерото – F = 400 дка (до кота преливен ръб – КПР = 299,60), 

запас до кота корона дига – Н=1,60 м.; 

       - общ завирен обем – V = 1 500 000 куб. м.; 

       - мъртъв обем - кота мъртъв обем – М.О = 293,50  V= 

225 000 куб. м.; 

       - полезен обем – за отглеждане на аквакултури  Vпол.= 

880 000 куб. м.; 

IV.   Изисквания към предварителните 

оферти /минимални изисквания към офертите/ 

За участие в процедурата за определяне на 

концесионер икономическите оператори при открита 

процедура подават заявление и оферти. 

Офертата се състои от предложение и обвъ

рзващо предложение. 

Предложението съдържа 

конкретни и мотивирани предложения по критериите за 

възлагане, финансово-икономически модел, включващ анализ 

на паричните потоци на концесията и конкретен срок на 

концесията, който не може да е по-дълъг от 

максималния срок, посочен в обявлението за 

откриване на процедурата. Предложението 

съдържа още доказателства за осъществимостта на направените 

предложения по критериите за възлагане, други 

предложения, разработки и информация в изпълн

ение на изискванията, определени с документацията за 

концесията, деклариране на срока на валидност на 

офертата, както и деклариране на 

произхода на средствата, съгласно Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 

Обвързващото предложение съ

държа резюме на конкретните предложения по критери

ите за възлагане. 

В предложението може да се определи 

поверителността на определена информация. Предложенията 

по критериите за възлагане не може да се определят 

като поверителна информация. 

При несъответствие между предложен

ието и обвързващото предложение оценкат

а на офертата се извършва по обвързващото 

предложение. 

Предложението и обвързващото предложени

е се изготвят по образци, които се съдържат в 

документацията на концесията. 

Предложението се представя на електронен носител във 

формата на електронен документ, подписан с електронен 

подпис от лицето, което представлява икономическия 

оператор.  
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Обвързващото предложение се представя на хартиен 

носител. 

 Електронният носител на предложението включва и 

електронен образ на документите, с които икономическият 

оператор удостоверява твърдените от него факти и 

обстоятелства. Електронният образ се снема със сканиращо 

устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. 

Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със 

снемания документ се удостоверява с електронен подпис.  

В електронния носител, който съдържа предложението, 

се включва и електронен образ на обвързващото предложение. 

Съдържанието на офертите е на езика, посочен в 

обявлението за откриване на процедурата. 

Документите, които се включват в електронния носител 

са на езика на тяхното издаване и в превод на български език. 

При несъответствие между текстовете, за верен се приема този 

в превод на български език, освен ако в документацията е 

посочено друго. 

  При несъответствия между предложението и 

обвързващото предложение, оценката на офертата се извършва 

по обвързващото предложение. 

V. Прогнозни финансово-икономически 

параметри на концесията и максимален срок  

на концесията. 

На базата на собствени проучвания и официални отчетни 

данни публикувани от Министерство на земеделието, храните и 

горите за цените на дребно на вътрешния пазар и при отчитане 

степента на изграденост на хидросъоръжението, капацитетната 

му възможност, степен на използване, необходимостта от 

допълнителни инвестиции за поддържане на обекта, е 

изготвена бизнес-програма за обекта за периоди от петнадесет, 

двадесет и двадесет и пет години. 

 Бизнес-програмата включва: 

1. Производствена дейност 

2. Инвестиционна политика 

3. Прогноза за приходите и разходите за 15,20,25-

годишен период. 

4. Анализ за ефективността на проекта 

1. Производствена дейност 

Производствената дейност на обекта се изразява в 

експлоатация на язовира. 

Главната задача на концесионера е производство и 

предлагане на качествена риба на пазара и привличане на 

клиенти, с цел максимално използване капацитетните 

възможности на водоема през периода на концесията. 

Прогнозирането е съобразено с моментното състояние, 

полезния обем, дълбочината на водоема, наличието и вида 

растителност по бреговата зона, възможностите за източване и 

предпоставките за развитие на малоценни риби. Тези 

особености са отчетени при извеждане на очаквани рибовъдни 

показатели за капацитет, а също и за извеждане на прогнозните 

разходи и себестойност. Използвани са песимистичен, 

реалистичен и оптимистичен сценарий при развитие на 

шараново стопанство. 
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Основни предпоставки и предположения. Икономическа 

среда. 

Като времеви планов хоризонт на прогнозните 

очаквания са приети 15, 20 и 25-годишни периоди.  

Основание за това приемане е:  

 Необходимостта през първите 15 години от тези 

периоди да бъдат изпълнени мероприятията за 

задължителната инвестиционна програма. Тези 

мероприятия са разработени на база на 

окрупнени показатели и  оценката на 

моментното състояние на обекта. 

 Необходимостта от анализ на стопанските ползи 

за концесионера при различни времеви 

хоризонти.  

От анализа на макроикономическите показатели през 

последните години, се приемат следните предпоставки и 

условия за развитие на рибопроизводство: 

1. Всички финансови показатели са прогнозирани в 

лева. 

2. Разходите за инвестиции са остойностени по 

действащи в момента цени, без ДДС. 

3. Дейността по рибовъдство се развива и 

осъществява при следните основни 

предположения: 

- задължителна подготовка на басейна за 

зарибяване с риба за консумация; 

- планиране на необходимото количество 

храна на рибата за консумация е извършено 

само на очаквания прираст на шарана; 

- калкулирана е прогнозна рецептура за 

полуинтензивно хранене; 

- разходите за труд за рибопроизводство са за 

условно постоянно наети минимум трима 

работника – изпълняващи функции рибовъди 

и охрана; 

Разходите за труд включени в т. нар. ежегодни разходи 

за поддръжка на хидротехническото съоръжение са при 

действащи в момента разценки и за условно постоянно наети 

лица при условия на непълно работно време.  

 Такава икономическа среда е описана в приетите 

предположения със съзнанието за известна непредсказуемост, 

но с възможност за интензифициране, която предполага, че ще 

се използва от потенциални инвеститори с опит и възможности. 

Отглеждане на риби със стопанско значение –  шаран за 

консумация. 

Риби, които живеят във водоема, невнесени от човека – 

се приемат, че са без особена стопанска изгода, но 

представляват резерв за концесионера в случай на 

експолатация на обекта за развлечение и спортен риболов. 

Зарибяването на  язовира може да бъде монокултурно с 

шаран или поликултурно със зарибяване от комплекс от видове 

всеядни, растителноядни и хищни риби. Настоящата разработка 

е за монокултурното зарибяване с основно застъпен вид шаран  

- от 150 до 250 и 350 риби на декар, при съответно: 

песимистичен, реалистичен и оптимистичен сценарий. 

За формулиране на нормите на посадката в угоителен 

басейн на шараново стопанство (какъвто реално ще 

представлява язовир „Кара Михал“ – „У нас роля на угоителни 

басейни могат да изпълняват малките и средните язовири, ако 

те са пригодени за рибовъдство“ – Георги Георгиев – 
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„Промишлено рибовъдство“ 2002 г.) са използвани разчети от 

трудове на специалисти по рибовъдство - Милко Тодоров – 

„Рибовъдство“ и Георги Георгиев – „Промишлено 

рибовъдство“), както и информация от Националната службата 

за съвети в земеделието при МЗХГ.   

Обикновено рибите в тези угоителни водоеми се 

подхранват усилено през времето на най-интензивния им 

растеж юни-септември. Тази практика отговаря на водоемите, в 

които през пролетта се развива повече естествена храна, 

отколкото в специалните рибовъдни басейни. По този начин се 

прави икономия от суровинно-енергийни ресурси – рибата се 

получава с по малък разход на произведен и закупен фураж. 

Многогодишната практика  показва, че 1 кг прираст на риба 

може да се получи от около 2 кг  висококачествен гранулиран 

или екструдиран фураж при интензивно хранене. В настоящата 

калкулация се използва пример за полуинтензивно хранене, 

което минимизира разхода за прираст в живо тегло. 

2. Инвестиционна политика 

Обектът за предоставяне на концесия включва 

съществуващият язовир, които следва да се преведе в 

експолатационно състояние и да бъде поддържан добре 

хидротехнически за срока на концесията.  

Привеждането на обекта в експлоатационно състояние 

изисква направа на капиталови разходи – за възстановяване на 

техническата му изправност. Предложените СМР, разписани в 

техническия анализ – се разпределят през първите 15 години от 

концесиониране, съгласно времеви график за прилаганите 

технически мероприятия.  

По време на експлоатацията се предвиждат ежегодни 

разходи за поддържане на съоръжението в добро техническо 

състояние.   

3. Приходи и разходи за дейността 

Наложилата се практика на публично-частно 

пратньорство, е отдаване на по-голямата част от язовирите и 

водоемите под наем или концесия за отглеждане на риба.  

За дисконтов фактор при отчитане на сегашната стойност 

на парите е използван процент на алтернативна доходност – 

представляващ официален статистически среден процент на 

доходност по депозити със срок от 6 месеца – до една година. 

При изготвения финансов анализ е използван дисконтов фактор 

= 0,22%. 

Приходите от дейността са формирани на база 

капацитетните възможности на съоръжението, съобразено с 

техническите норми и правила  за отглеждане на риба. На тази 

база са разработени алтернативни варианти за следващите 15, 

20 или 25 години. 

Брутните постъпления ще се реализират от отглеждане и 

продажбата на риба – шаран. Предвижда се язовира да се зариби, 

съгласно нормативите за отглеждане на риба – от 150, 250 или 350 

риби/дка, за съответно песимистичен, реалистичен или оптимистичен 

сценарий, при среден добив 80 % от произведената риба, и  средна 

цена на дребно за реализация на рибата  5 , 3 4  лв/ кг без ДДС = 6.41 

лв/кг с вкючен ДДС.  

Цените за реализация на рибата са по данни на „Система за 

агропазарна информация“ ЕООД (САПИ) и са включени в Многогодишен 

национален стратегически план за аквакултурите в България на МЗХГ от 

август 2020 г.. 
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Цените на едро на продукти от аквакултура се покачват 

плавно за периода 2009- 2019 г. Най-високи са цените на 

пъстървови и сомови риби. Цената на дъговата пъстърва се 

покачва от 7.67 лв/kg през 2009 г. до 9.10 лв/kg през 2019 г. Това 

представлява ръст за периода от 18.7% или 1.7% на годишна 

база. За периода 2014-2019 г. средногодишният ръст е по-нисък 

- малко под 1%. Цените на сомовите риби се покачват от 6.21 

лв/kg през 2009 г. до 8.89 лв/kg през 2019 г. Това представлява 

ръст за периода от 43.1% или 3.7% средногодишно. За периода 

2014-2019 г. ръст почти отсъства. Повишаване на цената има и 

при бялата риба от 5.31 лв/kg през 2009 г. до 7.30 лв/kg през 

2019 г. Това представлява ръст за периода от 37.6% или 3.2% 

средногодишно. През 2015 г. има ръст от над 13% спрямо 2014 

г., а след това ръст практически не се наблюдава. Най-малък е 

ръстът при шарановите видове: между 13% и 19% за периода 

или средногодишно между 1.25–2.5%. Цената на едро на шаран 

през 2019 г. варира около 5.86 лв./кг. 

Цените на дребно на продукти от аквакултура се 

покачват плавно за периода 2009-2019 г. Цените на пъстървата 

се покачват от 8 лв/кg през 2009 г. до 9.72 лв./кg през 2019 г. 

Това представлява ръст за периода от 21.5% или 2% 

средногодишно. За периода 2014-2019 г. има малък спад на 

цените. Цените на сомовите риби се покачват от 7.86 лв/кg през 

2009 г. до 10.33 лв/кg през 2019 г. Това представлява ръст за 

периода от 31.4% или 2.8% средногодишно. За периода 2014-

2019 г. ръстът е минимален – 0.8% средногодишно. Повишаване 

на цената има и при бялата риба от 6.39 лв/кg през 2009 г. до 

8.36 лв/кg през 2019 г. Това представлява ръст за периода от 

30.8% или 2.8% средногодишно. Най-малък е ръстът при 

шарановите видове: между 4.2%, 10.9% и 17.4% за периода или 

съответно средногодишно 0.4%, 1.0% и 2.2% за толстолоб, шаран 

и бял амур.  

Разликата между производствената цена, определена от 
разходите за дейността и приходите на производител, 
определени от приходите от дейността, е минимална като в 
четири от десетте години за периода 2009-2018 г. подсектор 
Аквакултури като цяло е на загуба. С други думи, увеличението 
между производствена цена и приходите на производител е 
минимално. В доклада се правят следните изводи: 

→ Няма сериозни разлики в увеличението от цени на 
едро към цени на дребно. То е на средни нива между 10% и 
16%; 

→ За някои години се наблюдават по-ниски цени на 
едро от приходи на производител, особено за продукти от улов. 
Това вероятно се дължи на присъствие на продукти от внос в 
търговията на едро и дребно; 

→ Шаранът има сред най-ниските разходи за 
отглеждане, предлага се като пресен/охладен продукт с големи 
обеми в среден/нисък ценови клас и се конкурира с други 
пресни продукти на по-високи цени. Това обуславя относително 
високото увеличение между цени на производител и цени на 
едро.  

При изчисляване на крайните парични потоци е спазена 
следната калкулативна последователност:  

 

Наименование на показателите по години 

1. Постъпления от дейността 

2. Преки производствени плащания за рибопроизводство 

3. Плащания за възнаграждения на рибовъди и охрана 

4.Ежегодни експолатационни плащания по хидросъоръжението 

5. Краен паричен поток, получен като разлика /постъпления – 

плащания/ или /р.1- р.2 –р.3- р.4/ 
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КРАЙНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ /КПП/ включват всички 

парични средства, които остават на разположение на 

концесионера. При конструиране на крайните парични потоци 

са взети предвид предварителни калкулации за мероприятия, 

дейности, продажби, без включен ДДС. За точното третиране на 

доходоностността на обекта освен чистия доход за периода, 

следва да се включат всички брутни парични средства, 

акумулирани при функционирането му в прогнозните периоди 

/15, 20 или 25 години/. Крайните парични потоци при развитие 

на отделните бизнес сценарии /песимистичен, реалистичен или 

оптимистичен/  са посочени в отделните калкулационни 

приложения по сценариите. 

4. Анализ на ефективността на проекта. Финансово-

анализна матрица и предложение за срок на концесията 

Данните от конструираните годишни крайни парични 

потоци по отделните сценарии са обобщени във финансово-

анализна матрица, изчисляваща избраните финансови 

показатели за избор на инвестиционен проект. Получени са 

следните анализни резултати: 

Нетна настояща стойност /NPV/: 

НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА (NPV = NET 

PRESENT VALUE) 

 ПЕСИМИСТИЧЕН РЕАЛИСТИЧЕН ОПТИМИСТИЧЕН 

NPV 15 

години 1.776.739,25 лв. 

3.348.475,79 

лв. 4.920.213,17 лв. 

NPV 20 

години 2.450.892,47 лв. 

4.588.465,75 

лв. 6.726.039,86 лв. 

NPV 25 
3.118.695,65 лв. 

5.815.922,33 
8.513.149,85 лв. 

години лв. 

Положителна нетна настояща стойност означава 

печеливша инвестиция за концесионера. Съгласно теорията на 

капиталовото бюджетиране, следва да се предпочете проектът с 

най-висока нетна настояща стойност – в нашия случай това е 

реализация на инвестицията при оптимистичен сценарий, при 

времеви хоризонт 25 години. 

 

 Вътрешна норма на възвращаемост /IRR/: 

ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (IRR = INITIAL RATE OF 

RETURN) 

 

ПЕСИМИСТИЧ

ЕН 

РЕАЛИСТИЧЕ

Н 

ОПТИМИСТИЧ

ЕН 

Годишна 

дисконтова 

норма 0,22% 0,22% 0,22% 

IRR 15 години 177,37% 271,57% 336,97% 

IRR 20 години 177,37% 271,57% 336,97% 

IRR 25 години 177,37% 271,57% 336,97% 

И отново - съгласно теорията на капиталовото 

бюджетиране следва да се предпочете проектът с най-висока 

вътрешна норма на възвращаемост – в нашия случай това е 

реализация на инвестицията при оптимистичен сценарий, при 

времеви хоризонт 25 години. 

Максимален срок на коцесия за ползване на язовир 

„Кара Михал” – 25 години. 
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Размерът на срока на концесия за ползване на язовир 

„Кара Михал” се определя от Общински съвет при Община 

Самуил. 

5. Мотивиране на размер за концесионното 

възнаграждение 

Резултатите от направения анализ обобщени във 

финансово-анализната матрица ни дават необходимите 

инструменти за обосновано определяне размера на 

справедливото концесионно възнаграждение. То може да 

варира според нуждите на концедента и избрания времеви 

хоризонт от 15, до 20 или 25 години.  

Приложения метод за определяне на концесионното 

възнаграждение като % от изчислената NPV работи с норма от 

10%. Приложимата устойчива данъчна практика от последните 

години за 10% плоско облагане на доходите на гражданите и 

стопанските субекти е приложим справедлив метод за 

определяне на концесионното възнаграждение като % от 

изчислената за периода нетна настояща стойност. Аналогично 

на държавата, общината може да изиска 10% от изчислената 

прогнозна нетна настояща стойност да бъде изплатена, като 

концесионно възнаграждение.  Предложените концесионни 

възнаграждения са без вкл. ДДС: 

 

6. Предложение за вида и начина на плащане на 

гаранциите за изпълнение на концесионния договор 

Видовете на гаранциите, изисквани от концесионера за 

неизпълнение на клаузи по концесионня договор са обект на 

разглеждане от правния анализ на концесионния проект. От 

гледна точка на начина на плащане на гаранциите и 

обезпеченията изразяваме следното мнение: 

- Депозит по сметка на общината е допустима 

форма на гаранция, която предлага бързо удовлетворяване на 

претенциите на концедента, при неспазване на клаузи от 

концесионния договор. Тази форма на гаранция е най-евтина за 

концесионера и предлага средство за незабавен контрол върху 

изпълнението на договора. Недостатък е, че депозираните 

средства от концесионера представляват от негова гледна точка 

– блокиран, неработещ капитал, който не носи доходност. 

- Банкова гаранция е друга допустима форма на 

гаранция. Тя представлява по-скъп обезпечителен инструмент за 

концесионера. Нейното предимство е, че ползва репутацията на 

финансова институция, която се явява трета страна спрямо 

концедента и концесионера, която гарантира че 

функционирането на обезпеченията по договора ще е 



                                                                                                                                                                                            124 
 

процесуално издържано. В случай, че концесионерът обезпечи 

издаването на банкова гаранция със залог на имущество, този 

метод не блокира оборотния капитал на концесионера. Тези 

доводи често правят банковите гаранции предпочитан 

обезпечителен инструмент при дългосрочни договори, какъвто е 

договора за концесия. 

Формата на гаранцията е съгласно Закона за концесиите. 

VI. Прогнозни юридически конструкции. 

Основни условия и елементи на концесията. 

Основни права и задължения на страните по 

концесионния договор 

             Община Самуил предоставя възмездно обект, 

представляващ недвижими имоти, публична общинска 

собственост, находящи се в землището на село Кара Михал, 

община Самуил, област Разград на концесия за ползване от 

икономически оператор, определен за концесионер, със 

задължението същият да опазва и поддържа обекта на 

концесията чрез изпълнение на съответната одобрена от 

концедента инвестиционна програма.  

             Обектът на концесия за ползване се състои от язовир и 

територия, заета от води и водни обекти и прилежащите към тях 

имоти и съоръжения, публична общинска собственост, 

находящи се в землището на село Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, съответно в местностите – „Кемаля”; „Кючюк 

дермен” и „Между прокара”, съставляващи: 

1. Поземлен имот с индентификатор 

36333.22.205 с площ от 410954 м2, находящ се в 

с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

адрес на поземления имот: местност «Кемаля» 

по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Кара Михал, община Самуил, област 

Разград, одобрени със Заповед № РД-18-

177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, изменена със Заповед № 18-8807-

26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; 

трайно предназначение на територията: 

територия заета от води и водни обекти, начин на 

трайно ползване: язовир; предходен 

индентификатор 36333.22.106, 36333.22.85; при 

съседи: поземлени имоти с индентификатори: 

36333.29.71; 36333.29.70;  36333.29.6; 

36333.27.69; 36333.26.12; 36333.26.11; 

36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 36333.26.10; 

36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 

36333.35.62; 36333.22.10; 36333.22.9;  

36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 

36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 

36333.22.107; 36333.22.67; 36333.22.1; 

36333.3.57; 36333.22.206; 36333.22.204;  

36333.22.15; 36333.29.75, собственик Булстат: 

000505928 Община Самуил, област Разград; 

2.     Поземлен имот с индентификатор 

36333.3.58 с площ 8557 м2, находящ се в с. Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, адрес на 

поземления имот: местност «Кючюк дермен» по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

одобрени със Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. 

на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със 

Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на 

СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни 
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обекти, начин на трайно ползване: за 

брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие от водите; предходен 

индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106, 

36333.22.106; при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.3.57; 36333.3.59;  

36333.3.5; 36333.10.,  собственик Булстат: 

000505928 Община Самуил, област Разград; 

3.    Поземлен имот с индентификатор 

36333.22.206 с площ 4449 м2, находящ се в с. 

Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

адрес на поземления имот: местност «Между 

прокара» по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, одобрени със 

Заповед №РД-18-177/25.03.2019г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, изменена със 

Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на 

СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни 

обекти, начин на трайно ползване: за 

брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие от водите; предходен 

индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106; 

36333.3.56; при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.22.205; 36333.3.57;  

36333.10.40,  собственик Булстат: 000505928 

Община Самуил, област Разград.  

 Териториите на поземлените имоти, които се предоставят на 

концесия, са с обща площ от 423960 (четиристотин двадесет и 

три хиляди и деветстотин и шестдесет) кв.м.  

             Документите за собственост на имотите са съответно: 

 относно поземлен имот с 

индентификатор 36333.22.205 с 

площ от 410954 м
2
 е Акт 

№3634/10.09.2019г. за публична 

общинска собственост  - книга 

прехвърляния, вх. 

рег.№2419/16.09.2019г., том 9 

№135/2019г., канцеларско дело 

999/16.09.2019г., дв. вх. рег. 

2414/16.09.2019г., имотна партида 

47298 по описа на Служба по 

вписванията Исперих; 

 относно поземлен имот с 

индентификатор 36333.3.58 с площ 

8557 м
2
 е Акт за публична общинска 

собственост №3636/10.09.2019г.  – 

книга прехвърляния, вх. 

рег.№2422/16.09.2019г., том 

9 138/2019г., вид дело канцеларско 

дело 1002/16.09.2009г., дв. вх. рег. 

№2417/16.09.2019г., имотна партида 

по описа на Служба по вписванията 

Исперих;  

 относно  поземлен имот с 

индентификатор 36333.22.206 с площ 

4449 м2  е Акт за публична общинска 

собственост №3635/10.09.2019г.  – книга 

прехвърляния, вх. 

рег.№2420/16.09.2019г., том 9 136/2019г., 

канцеларско дело 1000/16.09.2019г., дв. 
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вх. рег. №2415/16.09.2019г. по описа на 

Служба по вписванията Исперих.   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 вр. с ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във вр. с 

чл. 40, ал. 2 от Закона за концесиите Общинският съвет при 

Община Самуил одобрява преди тяхното издаване, решенията 

на кмета на общината за откриване и за прекратяване на 

процедурите за определяне на концесионер. Съгласно чл. 40, 

ал. 3 от ЗК кметът на общината изпълнява правомощията на 

концедент, а съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗК процедурата за 

определяне на концесионер се открива с решение на 

концедента, провежда се от назначена от концедента комисия и 

приключва с решение на концедента за определяне на 

концесионер. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗК за концесиите без 

трансграничен интерес, определянето на концесионер се 

извършва чрез открита процедура.   

Начин на определяне на концесионера - чрез 

провеждане на открита процедура по реда на глава III от Закона 

за концесиите (ЗК). Законодателят изрично е определил вида на 

процедурата при концесии без трансграничен интерес /чл. 52, 

ал. 2 от ЗК/, защото е приел, че използвайки тази процедура в 

максимална степен ще бъдат защитени правата и законните 

интереси както на концедента, така и на всеки един участник в 

нея. За концесиите без трансграничен интерес определянето на 

концесионер се извършва единствено чрез открита процедура. 

Тя се провежда на един етап, в който икономическият оператор 

подава едновременно заявление и оферта. Откритата 

процедура не включва договаряне. В условията на открита 

процедура всички заинтересовани лица могат да подадат 

оферта за участие. Същевременно се създава възможност да 

бъде определен най-добрият концесионер, при спазване 

изискването на закона за концесиите за избор на икономически 

най-изгодната  оферта и най-висока предложена цена за 

годишно концесионно възнаграждение. 

Едно от най-съществените обстоятелства при 

концесията е осъществяване на правата и задълженията на 

страните по договора за концесия. Основните права и 

задължения при концесията, в тяхната взаимна връзка, следва 

да създадат условия за реално, справедливо и ефективно 

осъществяване на концесията за ползване на водоема. 

Основната цел е да се осигури за целия период на концесията за 

ползване цялостен, категоричен и съобразен с изискванията на 

действащото законодателство ангажимент за извършване на 

необходимите дейности по техническата експлоатация, 

поддържане и ремонт на водоема и свързаните с него 

съоръжения от концесионера и с негови ресурси. Поемането на 

подобни сложни и потенциално променливи задължения 

(изискващи в т.ч. съобразяване с текущите изисквания на 

редица компетентни органи) от страна на концесионера, 

предполага останалите ангажименти по договора за концесия, 

да са сравнително по-малки и лесни за отчитане и контрол. В 

този смисъл в Обосновката на концесията са предложени 

следните права и задължения на страните по концесионния 

договор. 

 

 

Основни права и задължения на концесионера 

Права на концесионера 

- Концесионерът има право да ползва 

поземлените имоти, обект на концесията 

и инженерна и техническа 

инфраструктура към тях, за целия срок на 

концесията, като осъществява в тях 
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стопанските дейности, регламентирани в 

концесионната документация  - 

рибовъдство, развъждане на раци, жаби 

и други аквакултури, стопански, 

любителски и спортен риболов, 

напояване, предоставяне на спортно-

туристически услуги, както и всички други 

дейности, които биха могли да съпътстват 

основните дейности, без да ги 

препятстват и да получава приходи от 

реализираните дейности; 

- Концесионерът има право да ползва за 

срока на договора цялата налична 

документация, свързана с концесията; 

- Концесионерът има право да ограничи 

достъпа на лица за извършване на 

дейностите или услугите, които само той 

има право да извършва съгласно 

договора. 

- Концесионерът има право да получи 

обезщетение от страна на концедента за 

извършените подобрения, приращения и 

плодове. 

при предсрочно прекратяване на 

договора едностранно от концедента, без 

вина на концесионера. 

 

Задължения на концесионера 

- Концесионерът е длъжен да заплаща на 

концедента дължимите концесионни 

възнаграждения при условия и срокове, 

договорени между страните и 

определени с концесионния договор; 

- Концесионерът е длъжен да не прехвърля 

правата и задълженията си по 

концесионния договор на трети лица, 

както и да предоставя на трети лица 

права върху водоема, обект на 

концесията, освен ако това не е изрично 

писмено уговорено с концедента; 

- Концесионерът е длъжен да ползва 

поземлените имоти - обект на концесията 

и инженерна и техническа 

инфраструктура към тях, добросъвестно 

съгласно тяхното предназначение и 

дейностите, за които е предоставена 

концесията, като не допуска действия, 

които могат да доведат до икономическа 

неизгодност на бъдещата им 

експлоатация, както и да не променя по 

какъвто и да било начин 

предназначението на обекта; 

- Концесионерът е длъжен да не извършва 

и да не допуска извършването на 

незаконно строителство на 

концесионната територия, а при 

необходимост от ремонт и ново 

строителство, да извършва същите след 

писмено одобрение от концедента и след 

извършване на съгласуванията, 

предвидени в нормативните актове; 

- Концесионерът е длъжен да уведомява 

концедента за извършването на 

подобрения на концесионната територия, 
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извън тези посочени в обвързващото му 

предложение; 

- Концесионерът е длъжен да изпълни 

дейностите, предвидени в обвързващото 

предложение, по начина и в сроковете, 

договорени с концедента; 

- Концесионерът е длъжен да заплаща 

всички разходи, такси и други подобни за 

издаване, получаване, запазване и 

продължаване действието на всички 

регистрации, разрешения и/или други, 

които са необходими за осъществяване 

на стопанската дейност по концесията; 

- Концесионерът е длъжен да предостави 

на концедента, след предизвестие от 

страна на концедента, достъп до всички 

документи, книги, сметки и всякаква 

друга информация, водена и събирана от 

концесионера и свързана с 

осъществяването на концесията, 

независимо от нейния вид и носител. 

- Концесионерът отговаря солидарно с 

подизпълнителя за изпълнението на 

дейностите, възложени с договора за 

подизпълнение. 

- При изпълнение на концесионния 

договор, концесионерът води аналитично 

счетоводно отчитане за предоставяните 

услуги и за другите стопански дейности, 

включени в предмета на договора. 

- Годишният финансов отчет на 

концесионера подлежи на задължителен 

финансов одит от регистриран одитор по 

Закона за независимия финансов одит. 

- Концесионерът е длъжен да  поддържа 

техническата изправност на язовира, 

обслужващите го съоръжения и 

инфраструктура; 

- Концесионерът е длъжен да изпълни 

задължителни инвестиционни 

мероприятия, в т.ч: 

 почистване на отводящите 

канали след основните 

изпускатели; 

 ремонт на енергогасител 

след бетонен праг на 

преливника; 

 почистване на язовирното 

езеро от наноси; 

  водолазен оглед на 

входната шахта на 

основния изпускател за 

установяване  

техническото й състояние.    

- Концесионерът е длъжен да изгради за 

своя сметка през първите 12 /дванадесет/ 

месеца от срока на концесията 

контролно-измервателна система в 

обекта на концесия; 

- Задължителни и текущи ежегодни 

дейности, които трябва да извършва 

концесионера са: 

 почистване от храстовидна 

и дървесна растителност 

на стената, откосите на 

apis://Base=NARH&DocCode=41891&Type=201/
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отводящия канал, 

преливника и дерето на 

500 м след язовирната 

стена или косене; 

 почистване и поддържане 

отводнителните канавки  

по сухия откос; 

 почистване на бреговата 

ивица от дървета и 

храстовидна растителност; 

 техническо наблюдение и 

техническо обслужване на 

съоръженията; 

 профилактика на 

затворния орган. 

-  Концесионерът е длъжен да 

предостави, по указание на концедента, 

места за общо ползване на водите; 

- Концесионерът е длъжен да 

упражнява контрол за ползването на 

плавателни съдове в язовира да се 

извършва при спазване на 

изискванията на Наредба за 

водноспасителната дейност и 

обезопасяването на водните площи 

(ДВ, бр. 65 от 1996 г., посл. изм. и 

доп., бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 

9.06.2020 г.) 
 

 

 

 

 

- Задължения по отношение 

отглеждането и развъждането на риба и 

други аквакултури на концесионера са 

следните: 

а/ да осъществява мероприятия за 

запазване на видовото 

разнообразие на водната фауна и 

условията за размножаването; 

б/ да изгради ефикасни 

съоръжения за запазване на 

рибата и другите водни видове 

при изграждане на нови или 

разширяване на съществуващите 

съоръжения в обекта на 

концесията; 

в/ да не позволява ловенето на 

риба с взривни, отровни и 

зашеметяващи вещества и 

устройства; 

г/ да извършва 

риборазвъждането, риболова и 

продажбата на уловената риба 

под ветеринарно-санитарен 

контрол; 

д/ да не позволява улов и 

продажба на маломерна риба с 

размери по-малки от допустимите, 

съгласно Приложение № 2 към 

чл.38, ал.1 от Закона за 

рибарството и аквакултурите;  

е/ да спазва изискванията и 

осигурява възможност за 

любителски риболов съгласно 

Закона за рибарството и 

аквакултурите;  
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ж/ при улов на риба, язовирът да 

не се изпуска под санитарния 

минимум; никога да не се изпуска 

през лятото, а само през есента, за 

да може да се напълни през 

зимата, като изпускането не 

трябва да води до намаляване на 

водата в язовира до по-малко от 

20% от капацитета му. При 

изпускане на водата в язовира, 

трябва да се съобразят  

метеорологичните и хидрологични 

прогнози на НИМХ за следващите 

три месеца, считано от момента на 

изпускане на язовира, така че през 

целия период водата в язовира да 

не бъде по-малко от 20% от 

капацитета му; 

з/ при необходимост и дадени 

указания от съответните 

компетентни органи да води 

документация, съгласно Закона за 

рибарството и аквакултурите; 

- Концесионерът има следните 
задължения за организиране на 
любителски риболов и предоставяне 
на спортно-туристически услуги, 
водноспасителната дейност и 
обезопасяване на водните площи: 

а/ да изпълнява заповедта на 

кмета на Община Самуил за 

разрешените и забранените за 

къпане места; 

б/ да постави забранителни, 

предупредителни и 

информационни знаци, според 

режима за къпане. В 

забранителните знаци се посочват 

причините, наложили забраната, в 

предупредителните - опасностите 

от къпане, в информационните - 

разстоянието до най-близкия 

медицински пункт; 

в/ да уведомява незабавно 

компетентните органи при 

констатирани случаи на удавяне. 

-    Концесионерът е длъжен да осигурява по всяко време достъп до обекта на концесия на концедента или на негови представители, както и на компетентните държавни органи, когато това се налага за извършване на контролни функции или на неотложни  работи от обществено значение или за защита на 

обществения ред и сигурност. 

-    Концесионерът е длъжен да участва 

лично или със свои специалисти в 

съвместни комисии с длъжностни лица от 

общинската администрация, отговарящи 

за този вид дейност в огледи и при 

съставянето на констативни протоколи за 

извършваната от него дейност. 

-    Концесионерът е длъжен при настъпване 

на форсмажорни обстоятелства да търпи 

временното използване на обекта на 

концесия от компетентните държавни 

органи, като предоставя ресурси и 

съдействие, по ред, допълнително 

уточнен между страните; 

- Задължения на концесионера, свързани с 
националната сигурност и отбраната на 
страната, за живота и здравето на 
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гражданите, за околната среда, за 
защитените територии, зони и обекти и за 
обществения ред: 

 Концесионерът е длъжен 
да изготви авариен план  по реда 
на чл.35 от Закона за защита при 
бедствия  и чл.138а, ал.1 и 2 от 
Закона за водите и в съответствие 
с изискванията на приложение №2 
към чл.57, ал.2 от Наредбата за 
условията и реда за 
осъществяване на техническата и 
безопасна експлоатация на 
язовирните стени и на 
съоръженията към тях и за 
осъществяване на контрол за 
техническото им състояние (Обн. 
ДВ бр.9 от 31 януари 2020 г.) и да 
съгласува аварийния план с кмета 

на община Самуил и със 
собствениците на 
хидротехнически съоръжения по 
поречието на реката ; 
 Концесионерът е длъжен: 

т.1. да утвърждава и 
актуализира при промяна 
на обстоятелство 
аварийния план за 
действие; 
т.2. да организира 
провеждането на 

тренировки по изпълнение 
на аварийния план най-
малко веднъж годишно; 
т.3. да предоставя на кмета 
на общината информация 
за изготвяне на общинския 

план за защита при 
бедствия относно: 
а) източниците на рискове 
от дейността им; 
б) вероятните последствия 
при аварии и начините за 
ликвидирането им; 
в) възможните 
въздействия върху 
населението и околната 
среда; 
г) мероприятията, силите и 
средствата за провеждане 
на спасителни и 
неотложни аварийно-
възстановителни работи в 
обекта. 

Концесионерът е длъжен да спазва изискванията 

и да изпълнява изцяло всички задължения, произтичащи от 

Закона за водите, от НАРЕДБА за условията и реда за 

осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към 

тях и за осъществяване на контрол за техническото им 

състояние, приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн. ДВ, 

бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г., издадена на 

осн. чл. 141, ал.2  от Закона за водите, Закона за 

защитените територии, Наредбата за ползването на 

повърхностните води / Приета с ПМС № 352 от 14.12.2016 

г., обн. ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г./  и да съобразява 

дейността си с действащото законодателство; 

  Концесионерът трябва да 
отговаря на изискванията за 
оператор на язовирна стена, 
съгласно пap. 1, ал. 1, т. 95 от 
Допълнителните разпоредби на 
Закона за водите, или да 
разполага с лице за извършване 

apis://Base=NARH&DocCode=57504&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=56709&Type=201/


                                                                                                                                                                                            132 
 

на дейностите, предвидени в чл. 
138в от Закона за водите, 
отговарящо на изискванията за 
оператор на язовирна стена, за 
срока на концесията; 
  Концесионерът е длъжен 
да осигури физическа охрана на 
язовирната стена и съоръженията 
към нея; 
 Концесионерът е длъжен 
да има "Инструкция за 
експлоатация и поддържане", 
съобразена с язовира, изготвена 
от квалифицирани специалисти и 
утвърдена от собственика, в срок 
до 1 (един) месец, считано от 
сключване на договора, както и да 
я актуализира своевременно. 
  Концесионерът се 
задължава да не допуска 
нарушения, свързани с 
екологичното, социалното и 
трудовото право, установени с 
националното законодателство, 
правото на Европейския съюз, 
колективни споразумения или с 
международните конвенции в 
социалната област и в областта на 
околната среда по приложение № 
5 към чл.60, ал.2, т.4, буква „б” от 
Закона за концесиите. 

 

Основни права и задължения на концедента 

Права на концедента  

- Концедентът има право да получава 

концесионните възнаграждения, 

гаранциите и обезщетенията,  при 

условията и сроковете, определени с 

концесионния договор; 

- Да изисква и получава информация и 

доклади относно изпълнението на този 

договор и на достъп до обекта на 

концесията и информацията, относно 

изпълнението на дейностите, свързани с 

нея; 

- Концедентът има право при прекратяване 

на договора по вина на концесионера или 

при прекратяване на договора по 

инициатива на концесионера, на 

обезщетение, включващо концесионното 

възнаграждение за период от една 

година след датата на прекратяване на 

договора; 

- Концедентът има право при прекратяване 

на договора да получи обекта на 

концесията и цялата техническа, проектна 

(екзекутивна) и друга документация във 

връзка с обекта на концесията;  

- Концедентът има право  на собственост 

върху извършените подобрения върху 

обекта на концесията, върху 

концесионната територия или върху 

принадлежност, от момента на 

възникването им. 

Задължения на концедента 

-    Концедентът е длъжен да не предоставя 
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на трети лица концесии върху същия 

обект, разрешения със същото 

съдържание и предмет, на друго лице за 

срока на сключения договор; 

-    Концедентът е длъжен да осигурява на 

концесионера постоянен и неограничен 

достъп до всички части от водоема и 

свързаните с него технологични и 

инфраструктурни съоръжения (в т.ч. 

разположени в съседство други общински 

имоти) за осъществяване на дейностите, 

свързани с нормалната техническа 

експлоатация и поддръжка, 

задълженията по концесионния договор 

и действащото законодателство; 

-    Концедентът е длъжен да не препятства 

концесионера да изпълнява 

задълженията си по договора, освен в 

случаите, регламентирани в действащото 

законодателство или при форсмажорни 

обстоятелства; 

-    Концедентът е длъжен да не препятства 

концесионера при осъществяване на 

правата му по този договор и 

своевременно да разглежда и да се 

произнася по представените от 

концесионера програми, искания и 

предложения; 

-    Концедентът е длъжен като собственик на 

концесионния обект, да поддържа в 

актуално състояние данните в актовете за 

собственост на обекта на концесия; 

-    Концедентът е длъжен да осигурява 

публичност за изпълнението на 

концесионния договор с изключение на 

защитената със закон информация, 

чувствителната информация и 

информацията, определена като 

поверителна. 

Особеност на конкретната концесия за ползване се явява 

в разпределението на рисковете между концесионера и 

концедента. Поради обекта на концесия – язовир и 

климатичните промени в последните години в договора е 

предвидена специална процедура, изпълняваща се при наличие 

на форсмажорно обстоятелство, изразяващо се в намаляване на 

обема на язовир „Кара Михал”.  

 

Начало на концесията 

Концесионният договор влиза в сила от датата на 

подписването на същия. 

Концесионно възнаграждение  

Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗК при концесия за ползване и 

когато обектът на концесията е публична общинска собственост, 

както е в конкретния случай, винаги се дължи концесионно 

възнаграждение, което концесионерът заплаща на концедента. 

Годишното концесионно възнаграждение се определя въз 

основа на офертата на участника, обявен за концесионер. 

Съгласно чл. 27, ал.2 от Закона за концесиите при 

откриване на процедурата за определяне на концесионер 

стойността на концесията се определя от концедента като 

прогнозна стойност. 

Общинският съвет на Община Самуил със свое решение 

за предоставеното право на ползване на обекта на концесията 
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определя  минимално годишно концесионно възнаграждение в 

размер на 22230.00 лева без ДДС, което се заплаща от 

концесионера по сметка на Община Самуил в срокове, както 

следва: 

- Първото концесионно възнаграждение се заплаща до 

28-то число на месеца, следващ месеца на изтичане на 

годината, през която е влязъл в сила концесионния договор и се 

дължи пропорционално за периода от време от годината, през 

която концесионният договор е действал;   

- За всяка следваща година от срока на концесията 

годишното концесионно възнаграждение се заплаща  до  31 

март  на съответната година. 

- С оглед динамиката на инфлационните процеси се 

препоръчва да се извършва корекция на годишното 

концесионно възнаграждение, като то се актуализира ежегодно 

със стойността на средната инфлация за предходните 12 месеца. 

Средната инфлация се определя по индекс на Националния 

статистически институт. Актуална информация за индекса се 

поддържа в Националния концесионен регистър. 

Гаранции за изпълнение на задълженията по 

концесионния договор 

Концесионерът представя гаранции и/или 

други обезпечения за изпълнение на задълженията си по 

концесионния договор. Гаранциите и 

обезпеченията се определят с решението за 

откриване на процедура за определяне на 

концесионер. 

            Разпределение на рисковете, свързани с 

реализацията на концесията 

Съгласно чл. 31, ал. 7 от Закона за концесиите, при 

концесия за ползване всички рискове се поемат от 

концесионера, с изключение на риска от пълно погиване 

на обекта на концесия. Този риск ще бъде минимизиран 

при изпълнението на задължението на бъдещия 

концесионер, като същият ще бъде задължен да 

застрахова за своя сметка обекта на концесия за основен 

риск „Природно бедствие“, с лимит на отговорност, 

определен от концедента. 

Поради особеността на обекта на концесия за 

ползване – язовир и територия, заета от води и водни 

обекти и прилежащите към тях имоти и съоръжения, 

свързана с климатичните промени, настъпили в 

последните години, а именно – драстично намаляване на 

годишните валежи, е предвидена специална процедура, 

свързана с риска от пресъхване на язовира. 

 

 

 

 

 

 

VII.  Възможност за получаване на 

финансова подкрепа под формата на 

безвъзмездна финансова помощ за финансиране 



                                                                                                                                                                                            135 
 

на разходи по концесията чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

На този етап, на концедента не са известни възможности за 

получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна 

финансова помощ за финансиране на разходи по концесията чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. Концендентът 

към настоящия момент няма намерение да участва в процедури за 

получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна 

финансова помощ. Концесионерът от своя страна може да се възползва 

от възможност за получаване на финансова подкрепа под формата на 

безвъзмездна финансова помощ за финансиране на разходи по 

концесията чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

през целия срок на концесията.    

VIII. Извод и заключение 

                  От всички гореизложени факти, обстоятелства и 

констатации следва, че е законосъобразно и целесъобразно да 

бъде открита процедура за възлагане на концесия за ползване, 

която да се осъществява върху обект - недвижими имоти, 

публична общинска собственост, находящи се в землището на 

село Кара Михал, община Самуил, област Разград, съответно в 

местностите – „Кемаля”; „Кючюк дермен” и „Между прокара”, 

съставляващи: 

- Поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 

с площ от 410954 м2, находящ се в с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, адрес на 

поземления имот: местност «Кемаля» по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

одобрени със Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. 

на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със 

Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на 

СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия заета от води и водни 

обекти, начин на трайно ползване: язовир; 

предходен индентификатор 36333.22.106, 

36333.22.85; при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.29.71; 36333.29.70;  

36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 

36333.26.11; 36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 

36333.26.10; 36333.35.63; 36333.22.12; 

36333.22.11; 36333.35.62; 36333.22.10; 

36333.22.9;  36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 

36333.22.6; 36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 

36333.22.2; 36333.22.107; 36333.22.67; 

36333.22.1; 36333.3.57; 36333.22.206; 

36333.22.204;  36333.22.15; 36333.29.75; 

-  Поземлен имот с индентификатор 

36333.3.58 с площ 8557 м2, находящ се в с. Кара 

Михал, община Самуил, област Разград, адрес на 

поземления имот: местност «Кючюк дермен» по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

одобрени със Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. 

на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със 

Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на 

СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни 

обекти, начин на трайно ползване: за 

брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие от водите; предходен 

индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106, 

36333.22.106; при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.3.57; 36333.3.59;  

36333.3.5; 36333.10.; 
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-      поземлен имот с индентификатор 

36333.22.206 с площ 4449 м2, находящ се в с. 

Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

адрес на поземления имот: местност «Между 

прокара» по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, одобрени със 

Заповед №РД-18-177/25.03.2019г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, изменена със 

Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на 

СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни 

обекти, начин на трайно ползване: за 

брегоукрепителни съоръжения и брегозащитни 

системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие от водите; предходен 

индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106; 

36333.3.56; при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.22.205; 36333.3.57;  

36333.10.40. 

Най-съществените аргументи, обосноваващи 

законосъобразността, икономическата и социална 

целесъобразност на решението за откриване на 

концесионната процедура са:  

1. разрешаване на проблемите на Община Самуил, 

свързани с осигуряване на адекватни ресурси за нормална 

техническа експлоатация, поддържане и ремонт на язовира и 

свързаните с него съоръжения; 

2. липсата на перспективи Община Самуил (с оглед на 

променените социално-икономически функции) да осъществява 

в обекта стопанска дейност (успоредно с ангажиментите по т. 1); 

3. Осигурявайки свобода на потенциалните инвеститори 

може да се очакват иновативни решения и организиране на 

алтернативни дейности, свързани с използването на обекта, 

които ще осигурят: 

- допълнителни приходи, като например - предоставяне на услуги, свързани със създаване на условия за любителски риболов, спортни състезания, туризъм, отдих, почивка и др.; 

- използване на обекта като елемент в други стопански дейности (напр. за обслужване на животновъдство и др.); 

- възможности за почивка и/или социална 

дейност на концесионера, насочена към негови близки 

и/или персонал. 

Подобни приходи и възможности ще генерират 

допълнителна икономическа и социална ефективност от 

използването на обекта, която трудно може да бъде определена 

и количествено измерена предварително. 

4. Възможностите за временно използване на ресурси от 
други дейности на концесионера (хора, техника, транспортни 
средства) за реализацията на отделни дейности или 
мероприятия, което ще намали обема на необходимите 
инвестиции. 

Очевидно е, че аргументите, мотивирани в т.т. 1 и 2 
правят концесията за ползване на обект язовир „Кара Михал” 
без алтернативна за Община Самуил, а останалите групи от 
аргументи показват в какви направления ще могат да се 
реализират ефективни предложения от страна на 
потенциалните участници в процедурата за отдаване на 
концесия.  

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Концесионни анализи, съдържащи технически, 
екологичен, правен и финансово-икономически анализ. 
 
Кмет на община Самуил : 

инж.Джевдет Азис 

О  Б  Щ  И  Н  А    С  А  М  У  И  Л 
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7454 с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2,  Тел.: (08477) 20-20, 

Email:,info@samuil.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№…. 

с. Самуил ………….2021 г. 

 

На основание чл. 71, ал.1, във връзка с чл.17, ал.3 и 

чл.72, ал.1, ал.2, т.3 и чл.78, ал.1 от Закона за концесиите и 

Решение № …….по Протокол №… от ………...2021 г. на Общински 

съвет Самуил и възоснова на обосновката на концесията, 

РЕШИХ: 

I . Откривам процедура за определяне на концесионер и 
за възлагане на концесия за ползване при следните условия: 

1.  Предмет на концесията: Ползване на язовир „Кара 

Михал“, находящ се в землището на с. Кара Михал, община 

Самуил за извършване на стопанска дейност - рибовъдство, 

развъждане на раци, жаби и други аквакултури, стопански, 

любителски и спортен риболов, предоставяне на 

спортно-туристически услуги, както и 

всички други дейности, които биха могли 

да съпътстват основните дейности, без да 

ги препятстват. 

2.   Обект на концесията:  

Обект на концесията е язовир „Кара Михал“, съставен 

от недвижими имоти - публична общинска собственост, 

находящи се в землището на с. Кара Михал, община Самуил, 

област Разград,, съответно в местностите – „Кемаля”; „Кючюк 

дермен” и „Между прокара”, представляващи следните 

поземлени имоти:  

        2.1. Поземлен имот с индентификатор 

36333.22.205 с площ от 410954 м2, находящ се в с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: 

местност «Кемаля» по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, 

одобрени със Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-

8807-26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; трайно 

предназначение на територията: територия заета от води и 

водни обекти, начин на трайно ползване: язовир; предходен 

индентификатор 36333.22.106, 36333.22.85; при съседи: 

поземлени имоти с индентификатори: 36333.29.71; 

36333.29.70;  36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 

36333.26.11; 36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 36333.26.10; 

36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 36333.35.62; 

36333.22.10; 36333.22.9;  36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 

36333.22.6; 36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 

36333.22.107; 36333.22.67; 36333.22.1; 36333.3.57; 

36333.22.206; 36333.22.204;  36333.22.15; 36333.29.75, 

собственик Булстат: 000505928 Община Самуил, област 

Разград, съгласно Акт №3634/10.09.2019г. за публична 

общинска собственост  - книга прехвърляния, вх. 

рег.№2419/16.09.2019г., том 9 №135/2019г., канцеларско дело 

999/16.09.2019г., дв. вх. рег. 2414/16.09.2019г., имотна партида 

47298 по описа на Служба по вписванията Исперих;    

mailto:info@samuil.bg
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   2.2. Поземлен имот с индентификатор 

36333.3.58 с площ 8557 м
2
, находящ се в с. Кара Михал, 

община Самуил, област Разград, адрес на поземления 

имот: местност «Кючюк дермен» по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община 

Самуил, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-

177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на 

Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване: за брегоукрепителни 

съоръжения и брегозащитни системи и съоръжения за 

предпазване от вредното въздействие от водите; 

предходен индентификатор 36333.3.57, 36333.22.106, 

36333.22.106; при съседи: поземлени имоти с 

индентификатори: 36333.3.57; 36333.3.59;  36333.3.5; 

36333.10.,  собственик Булстат: 000505928 Община 

Самуил, област Разград, съгласно Акт за публична 

общинска собственост №3636/10.09.019г.  – книга 

прехвърляния, вх. рег.№2422/16.09.2019г., том 

9 138/2019г., вид дело канцеларско дело 

1002/16.09.2009г., дв. вх. рег. №2417/16.09.2019г., имотна 

партида по описа на Служба по вписванията Исперих;  

  2.3. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.206 с 

площ 4449 м2, находящ се в с. Кара Михал, община Самуил, 

област Разград, адрес на поземления имот: местност «Между 

прокара» по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, одобрени със 

Заповед №РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор 

на АГКК, изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на 

Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни обекти, начин 

на трайно ползване: за брегоукрепителни съоръжения и 

брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие от водите; предходен индентификатор 

36333.3.57, 36333.22.106; 36333.3.56; при съседи: поземлени 

имоти с индентификатори: 36333.22.205; 36333.3.57;  

36333.10.40,  собственик Булстат: 000505928 Община Самуил, 

област Разград, съгласно Акт за публична общинска 

собственост №3635/10.09.2019г.  – книга прехвърляния, вх. 

рег.№2420/16.09.2019г., том 9 136/2019г.,  канцеларско дело 

1000/16.09.2019г., дв. вх. рег. №2415/16.09.2019г. по описа на 

Служба по вписванията Исперих. 

 3.    Срок на концесията -15 години. Срокът на 

концесията започва да тече от датата на подписване на 

договора. 

4.    Права и задължения на страните: 

4.1    Права на концесионера: 

4.1.1. Да ползва поземлените имоти, обект на 

концесията и инженерна и техническа инфраструктура към тях, 

за целия срок на концесията, като осъществява в тях стопанските 

дейности, регламентирани в концесионната документация  - 

рибовъдство, развъждане на раци, жаби и други аквакултури, 

стопански, любителски и спортен риболов, предоставяне 

на спортно-туристически услуги, както и 

всички други дейности, които биха могли да 

съпътстват основните дейности, без да ги 

препятстват и да получава приходи от реализираните 

дейности; 

4.1.2.   Да ползва за срока на договора цялата налична 

документация, свързана с концесията; 
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4.1.3.  Да ограничи достъпа на лица за извършване на 

дейностите или услугите, които само той има право да извършва 

съгласно договора; 

4.2.    Задължения на концесионера:  

         4.2.1. Да заплаща на концедента дължимото 

концесионно възнаграждение при условия и срокове, 

договорени между страните и определени с концесионния 

договор; 

         4.2.2. Да не прехвърля правата и 

задълженията си по концесионния договор на трети лица, 

както и да предоставя на трети лица права върху водоема, 

обект на концесията, освен ако това не е изрично писмено 

уговорено с концедента; 

         4.2.3. Да ползва обекта на концесията 

добросъвестно съгласно неговото предназначение и 

дейностите, за които е предоставена концесията, като не 

допуска действия, които могат да доведат до икономическа 

неизгодност на бъдещата му експлоатация, както и да не 

променя по какъвто и да било начин предназначението на 

обекта; 
         4.2.4. Да не извършва и да не допуска 

извършването на незаконно строителство на концесионната 

територия, а при необходимост от ремонт и ново строителство, 

да извършва същите след писмено одобрение от концедента и 

след извършване на съгласуванията, предвидени в 

нормативните актове;        

        4.2.5.  Концесионерът е длъжен да уведомява 

концедента за извършването на подобрения на концесионната 

територия, извън тези посочени в обвързващото му 

предложение; 

        4.2.6. Да изпълни дейностите, предвидени в 

обвързващото предложение, по начина и в сроковете, 

договорени с концедента; 

       4.2.7. Да заплаща всички разходи, такси и 

други подобни за издаване, получаване, запазване и 

продължаване действието на всички регистрации, 

разрешения и/или други, които са необходими за 

осъществяване на стопанската дейност по концесията; 

      4.2.8. Да предостави на концедента след 

предизвестие достъп до всички документи, книги, сметки и 

всякаква друга информация, водена и събирана от 

концесионера и свързана с осъществяването на концесията, 

независимо от нейния вид и носител; 

      4.2.9. Отговаря солидарно с подизпълнителя 

за изпълнението на дейностите, възложени с договора за 

подизпълнение; 
      4.2.10. При изпълнение на концесионния договор 

концесионерът води аналитично счетоводно отчитане за 

предоставяните услуги и за другите стопански дейности, 

включени в предмета на договора. 

      4.2.11. Годишният финансов отчет на 

концесионера подлежи на задължителен финансов одит от 

регистриран одитор по Закона за независимия финансов 

одит;    

     4.2.12. Да поддържа техническата изправност 

на язовира, обслужващите го съоръжения и 

инфраструктура; 

     4.2.13. Да изпълни задължителни 

инвестиционни мероприятия, в т.ч: 

 почистване на 

отводящите канали след основните 

изпускатели; 

 ремонт на енергогасител 

след бетонен праг на преливника; 
 почистване на язовирното 

езеро от наноси; 

  водолазен оглед на 

входната шахта на основния изпускател 

apis://Base=NARH&DocCode=41891&Type=201/
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за установяване  техническото й 

състояние.    

      4.2.14 Да извърши задължителните инвестиционни 

мероприятия по вид, обем и стойност, съгласно приложените 

към концесионния договор количествено-стойностна сметка и 

календарен график за изпълнението им; 

      4.2.15. Да изпълнява задължителни и текущи 

ежегодни дейности: 

- почистване от 

храстовидна и дървесна растителност на 

стената, откосите на отводящия канал, 

преливника и дерето на 500 м след 

язовирната стена или косене; 

- почистване и поддържане 

отводнителните канавки  по сухия откос; 

- почистване на бреговата 

ивица от дървета и храстовидна 

растителност; 

- техническо наблюдение и 

техническо обслужване на съоръженията; 

- профилактика на 

затворния орган. 

 4.2.16. Да изгради за своя сметка през 

първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на концесията 

контролно-измервателна система в обекта на концесия; 

       4.2.17. Концесионерът е длъжен да 

предостави, по указание на концедента, места за общо 

ползване на водите, по начин и в обем, съответстващ на 

изискванията на действащото законодателство и текущо 

договарян между страните, който не възпрепятства 

основната дейност по концесията;      

      4.2.18. Концесионерът е длъжен да упражнява 

контрол за ползването на плавателни съдове в язовира да 

се извършва при спазване на изискванията на Наредба за 

водноспасителната дейност и обезопасяването на водните 

площи (ДВ, бр. 65 от 1996 г., посл. изм. бр. 52 от 9.06.2020 

г.). 

     4.2.19.  Да изпълнява следните задължения по 

отношение отглеждането и развъждането на риба и други 

аквакултури:      
а/ да осъществява мероприятия 

за запазване на видовото разнообразие 

на водната фауна и условията за 

размножаването; 

б/ да изгради ефикасни 

съоръжения за запазване на рибата и 

другите водни видове при изграждане на 

нови или разширяване на 

съществуващите съоръжения в обекта на 

концесията; 

в/  да не позволява ловенето на 

риба с взривни, отровни и зашеметяващи 

вещества и устройства; 

г/  да извършва 

риборазвъждането, риболова и 

продажбата на уловената риба под 

ветеринарно-санитарен контрол; 

д/   да не позволява улов и 

продажба на маломерна риба с размери 

по-малки от допустимите, съгласно 

Приложение № 2 към чл.38, ал.1 от 

Закона за рибарството и аквакултурите; 

е/ да спазва изискванията и 

осигурява възможност за любителски 
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риболов съгласно Закона за рибарството 

и аквакултурите;  

ж/  при улов на риба, язовирът 

да не се изпуска под санитарния 

минимум; никога да не се изпуска през 

лятото, а само през есента, за да може да 

се напълни през зимата, като изпускането 

не трябва да води до намаляване на 

водата в язовира до по-малко от 20% от 

капацитета му. При изпускане на водата в 

язовира, трябва да се съобразят  

метеорологичните и хидрологични 

прогнози на НИМХ за следващите три 

месеца, считано от момента на изпускане 

на язовира, така че през целия период 

водата в язовира да не бъде по-малко от 

20% от капацитета му; 

      4.2.20. Концесионерът има следните задължения 

за организиране на любителски риболов и предоставяне на 

спортно-туристически услуги, водноспасителната дейност и 

обезопасяване на водните площи: 

а/ да изпълнява заповедта на Кмета на 

Община Самуил за разрешените и забранените за 

къпане места; 

б/ да постави забранителни, 

предупредителни и информационни знаци, 

според режима за къпане. В забранителните 

знаци се посочват причините, наложили 

забраната, в предупредителните - опасностите от 

къпане, в информационните - разстоянието до 

най-близкия медицински пункт; 

в/ да уведомява незабавно 

компетентните органи при констатирани случаи 

на удавяне. 

      4.2.21. Да осигурява по всяко време достъп до 

обекта на концесия на концедента или на негови представители, 

както и на компетентните държавни органи, когато това се 

налага за извършване на контролни функции или на неотложни 

работи от обществено значение или за защита на обществения 

ред и сигурност; 

     4.2.22. Да участва лично или със свои специалисти 

в съвместни комисии с длъжностни лица от общинската 

администрация, отговарящи за този вид дейност в огледи и при 

съставянето на констативни протоколи за извършваната от него 

дейност; 

     4.2.23.  При настъпване на форсмажорни 

обстоятелства да търпи временното използване на обекта на 

концесия от компетентните държавни органи, като предоставя 

ресурси и съдействие, по ред, уточнен между страните; 

    4.2.24.   Концесионерът се задължава да застрахова 

ежегодно обекта на концесията за своя сметка, в полза на 

Община Самуил. Застраховката следва да бъде за основен риск 

„природно бедствие”, включващ буря, проливен дъжд, 

свлачища, слягане  и земетресение, при лимит на отговорност 

не по-малък от  25000.00(двадсет и пет хиляди) лв. 

Застраховката първоначално трябва да се извърши в срок от 30 

/тридесет/ календарни дни, считано от подписване на 

настоящия концесионен договор, впоследствие преди изтичане 

на застрахователния период. За извършеното застраховане 

концесионерът представя информация на концедента в отчета 

по чл.42 от договора. 
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  4.2.25. Да изпълнява следните задължения, свързани 

с националната сигурност и отбраната на страната, за живота и 

здравето на гражданите, за околната среда, за защитените 

територии, зони и обекти и за обществения ред: 

  

  4.2.26. Концесионерът е длъжен да изготви авариен 
план  по реда на чл.35 от Закона за защита при бедствия  и 
чл.138а, ал.1 и 2 от Закона за водите и в съответствие с 
изискванията на приложение №2 към чл.57, ал.2 от Наредбата 

за условията и реда за осъществяване на техническата и 
безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията 
към тях и за осъществяване на контрол за техническото им 
състояние (Обн. ДВ бр.9 от 31 януари 2020 г.) и да съгласува 
аварийния план с кмета на община Самуил и със собствениците 
на хидротехнически съоръжения по поречието на реката; 

                     т.1. да утвърждава и актуализира при 

промяна на обстоятелство аварийния план за действие; 

                          т.2. да организира провеждането на 

тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко 

веднъж годишно; 

                          т.3. да предоставя на кмета на общината 

информация за изготвяне на общинския план за защита при 

бедствия относно: 

 а) източниците на рискове от дейността му; 

 б) вероятните последствия при аварии и начините за 

ликвидирането им; 

  в) възможните въздействия върху населението и околната 

среда; 

  г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на 

спасителни инеотложни аварийно-възстановителни работи в 

обекта. 

4.2.27. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по 

чл.35, ал.3 от Закона за защита при бедствия. 

  4.2.28. Концесионерът е длъжен да спазва изискванията и да 

изпълнява изцяло всички задължения, произтичащи от Закона 

за водите, НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и 

на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за 

техническото им състояние, приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., 

обн. ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г., издадена 

на осн. чл. 141, ал.2  от Закона за водите,Закона за защитените 

територии, Наредбата за ползването на повърхностните води, и 

да съобразява дейността си с действащото законодателство; 

       4.2.29.  Концесионерът трябва да отговаря на 

изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пap. 1, ал. 

1, т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или 

да разполага с лице за извършване на дейностите, предвидени в 

чл. 138в от Закона за водите, отговарящо на изискванията за 

оператор на язовирна стена, за срока на концесията; 

      4.2.30. Концесионерът е длъжен да осигури 

физическа охрана на язовирната стена и съоръженията към нея, 

спазвайки разпоредбите на НАРЕДБА за условията и реда за 

осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях и за 

осъществяване на контрол за техническото им състояние, приета 

с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в 

сила от 31.01.2020 г., издадена на осн. чл. 141, ал.2  от Закона за 

водите;  

apis://Base=NARH&DocCode=57504&Type=201/
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     4.2.31. Концесионерът е длъжен да има 

"Инструкция за експлоатация и поддържане", съобразена с 

язовира, изготвена от квалифицирани специалисти и утвърдена 

от собственика, в срок до 1 (един) месец, считано от сключване 

на договора, както и да я актуализира своевременно. 

     4.2.32.  Концесионерът се задължава да не допуска 

нарушения, свързани с екологичното, социалното и трудовото 

право, установени с националното законодателство, правото на 

Европейския съюз, колективни споразумения или с 

международните конвенции в социалната област и в областта 

на околната среда по приложение № 5 към чл.60, ал.2, т.4, буква 

„б” от Закона за концесиите 

     4.2.33. Да уведоми концедента и временно да 

прекрати работа в случай, че при извършване на дейности, 

свързани с поддръжката на обекта на концесия и неговото 

обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи 

признаци на културни ценности. Двете страни по договора са 

длъжни да предприемат мерки за запазване на откритите 

структури и/или находки и да уведомят незабавно Регионалния 

исторически музей Разград, Националния институт за 

недвижимо културно наследство и Министерство на културата. 

 

4.3.    Права на концедента: 

4.3.1. Да получава концесионното 

възнаграждение, гаранциите и обезщетенията, при условията и 

сроковете, определени с концесионния договор; 

4.3.2. Да изисква и получава информация и 

доклади относно изпълнението на този договор и на достъп до 

обекта на концесията и информацията, относно изпълнението 

на дейностите, свързани с нея; 

4.3.3. При прекратяване на договора да получи 

обекта на концесията и наличната техническа, проектна 

(екзекутивна) и друга документация във връзка с обекта на 

концесията; 

4.3.4. Да има право на собственост върху 

приращенията и подобренията върху обекта на концесията, 

считано от момента на възникването им. 

4.4.   Задължения на концедента: 

4.4.1. Да не предоставя на трети лица концесия 

върху същия обект, разрешения със същото съдържание и 

предмет на друго лице за срока на концесионния договор; 

4.4.2. Да осигурява на концесионера постоянен 

и неограничен достъп до всички части от язовира и свързаните с 

него технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. 

разположени в съседство други общински имоти) за 

осъществяване на дейностите, свързани с нормалната 

техническа експлоатация и поддръжка, задълженията по 

концесионния договор и действащото законодателство; 

4.2.3. Да не препятства концесионера да 

изпълнява задълженията си по договора, освен в случаите, 

регламентирани в действащото законодателство или при 

форсмажорни обстоятелства; 

4.2.4.Концедентът е длъжен да не препятства 

концесионера при осъществяване на правата му по 

концесионния договор и своевременно да разглежда и да се 

произнася по представените от концесионера програми, 

искания и предложения; 
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4.2.5 Концедентът е длъжен като собственик на 

концесионния обект, да поддържа в актуално състояние 

данните в актовете за собственост на обекта на концесия; 

4.2.6 Концедентът е длъжен да осигурява 

публичност за изпълнението на концесионния договор с 

изключение на защитената със закон информация, 

чувствителната информация и информацията, определена като 

поверителна. 

5. Критерий за класиране на офертите  

Единственият критерий за класиране на офертите на 

кандидат-концесионерите ще бъде най-висока предложена 

стойност за годишното концесионно възнаграждение. 

Определеният критерий за класиране съответства на 

принципите на публичност, прозрачност, пропорционалност, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация, което 

гарантира, че офертите ще се оценяват в условия на свободна 

конкуренция. 

6. Концесионно възнаграждение 

Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗК при концесия за ползване и 

когато обектът на концесията е общинска собственост, както е в 

конкретния случай, винаги се дължи концесионно 

възнаграждение, което концесионерът заплаща на концедента. 

Годишното концесионно възнаграждението се определя въз 

основа на офертата на участника, обявен за концесионер. За 

предоставеното право на ползване на обекта на концесията 

концесионерът заплаща на концедента годишно концесионно 

възнаграждение в размер, не по малък от  22230.00 лв.  без ДДС, 

което се заплаща по сметка на Община Самуил в срокове, както 

следва: 

                 6.1.  Първото концесионно възнаграждение се заплаща 

до 28-то число на месеца, следващ месеца на изтичане на 

годината, през която е влязъл в сила концесионния договор и се 

дължи пропорционално за периода от време от годината, през 

която концесионният договор е действал;   

      6.2. За всяка следваща година от срока на концесията 

годишното концесионно възнаграждение се заплаща до 

31.03. /тридесет и първи март/ на съответната 

календарна година. 

      6.3. Годишното концесионно възнаграждение се 

актуализира ежегодно от 1 март в съответствие с 

годишната инфлация, отнесена за периода декември на 

изтеклата спрямо декември на предходната година, 

обявена от Националния статистически институт. 

     6.4. Годишното концесионно възнаграждение не 

подлежи на намаляване при отрицателна годишна инфлация за 

предходната година. 

7. Вид, размер, срокове и начини за предоставяне на 

гаранции за изпълнение на задълженията по договора 

7.1. За обезпечаване на изпълнението на 

задълженията си по концесионния договор концесионерът 

внася парична гаранция по сметка на Община Самуил или 

представя потвърдена, безусловна, неотменима гаранция 

издадена от банка, съгласувана с концедента в размер на едно 

годишно концесионно възнаграждение, което се 

внася/представя преди подписване на договора и се поддържа 

от концесионера в този размер през целия срок на концесията. 

 7.2.  При прекратяване на концесионния 

договор от страна на концедента, без вина на концесионера, 

гаранцията се възстановява на концесионера. 
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  7.3. При прекратяване на концесионния 

договор от страна на концедента, по вина на концесионера, 

гаранцията остава в полза на концедента. 

 7.4.  При прекратяване на концесионния 

договор едностранно от концесионера, без виновност на 

страните , на концесионера се възстановява 50 % от гаранцията. 

7.5.  При изтичане на срока на концесията, 

паричната гаранция се възстановява на концесионера в срок от 

10 работни дни, считано от датата на предаване на обекта на 

концесия. В случай, че концесионерът е представил банкова 

гаранция, нейното възстановяване се извършва от банката 

гарант, след изрично писмено потвърждение от страна на 

концедента, че обекта на концесия му е предаден. 

    II. Одобрявам обявление за откриване на процедурата и 

документация за концесията. 

III. Решението подлежи на обжалване пред Комисията 

за защита на конкуренцията относно неговата 

законосъобразност, включително относно наличие в 

обявлението, в документацията за концесията или във всеки 

друг документ, създаден при провеждане на процедурата за 

определяне на концесионер, на изисквания, нарушаващи 

принципите на чл.4, ал.1 от ЗК.  

    Жалбата се подава в 10-дневен срок от публикуването 

в Националния концесионен регистър на обявлението за 

откриване на процедурата.  

         Кмет на община Самуил 

         инж.Джевдет Азис  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО - 
СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

Отводящи канали след основни изпускатели, енергогасител 
след прага на преливника и почистване наносни отложения в яз. 

езеро  - капиталови разходи 

       № 
по 
ре
д 

Шифър ВИДОВЕ РАБОТИ 
Мяр
ка 

Количес
тво 

Ед. 
Цена 

Стойно
ст 
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І. 
Отводящи канали след 
основни изпускатели         

1 

8101402
110 

ИЗКОП С БАГЕР 
НА ОТВАЛ - за 
оформяне трасето 
на канала м3 525,00 6,36 

3339,0
0 

2 

8101409
112 

РАЗРИВАНЕ НА 
ЗЕМНИ МАСИ С 
БУЛДОЗЕР НА 100 
М м3 525,00 5,79 

3039,7
5 

ІІ. 
Енергогасител след бетонен 
праг на преливника         

3 8104133
173 

ПОЛАГАНЕ НА 
БЕТОН ПО ДЪНО 
И водобойни 
блокчета- В20 м3 20,63 

161,6
7 

3335,2
5 

ІII. Основен изпускател         

4 
Ориент. 

Цена 

Водолазен оглед на 
входната шахта на 
основния изпускател 
за установяване  
техническото й 
състояние бр. 1,00 1500 

1500,0
0 

IV
. 

Язовирно езеро 
        

5 

8101402
220 

ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 
УТЕЖН. УСЛОВИЕ 
НА ТРАНСПОРТ И 
ИЗВОЗВАНЕ - за 
почистване на яз. 
езеро м3 4000,00 8,85 

35400,
00 

    ОБЩО :       
46614,

00 

    
3% непредвидени 
разходи       

1398,4
2 

    ОБЩО :       
48012,

42 

    20% ДДС       
9602,4

8 

    ВСИЧКО:       
57614,

91 

        

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/
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                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-521 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Ежегодно актуализиране списъка на 

средищни детски градини и училища. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 29.521 

 

Във връзка с актуализиране на списъците на 

средищни детски градини и училища, на основание чл.3, 

ал.1, ал.2, ал.3 и чл.4 от Постановление №128 на МС от 

29.06.2017 г., обн.-ДВ.,бр. 53 от 04.07.2017 г. за определяне 

на критерии за включване в Списъка на средищни детски 

градини и училища,  

І. За учебната 2021/2022г. в община Самуил 

отговарящи на критериите на горното постановление, са 

следните училища: 
 

1. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес: с. 

Самуил, ул. Черни връх №25, Община Самуил, Област 

Разград в училището се обучават общо 320 ученици, 

разпределени в 17 паралелки. 

1. Броят на пътуващите ученици към училището, което се 

предлага да бъде средищно  е с 150 ученика, от следните 

населени места, в които няма училище: с.Хума-6 ученици; 

с.Богомилци-9 ученици; с.Кривица-16 ученици; 

с.Желязковец- 24 ученици; с.Пчелина-1 ученик; с.Здравец- 

10 ученици; с.Владимировци- 27 ученици; с.Ножарово-17 

ученици; с.Богданци- 8 ученици; с. Кара Михал – 1 ученик; 

с. Голяма вода - 6 ученици; с.Хърсово-7 ученици; с. Голям 

извор - 18 ученици. 

1.1.Маршрут: с.Хума-с.Богомилци-с.Самуил, общинска 

пътна мрежа-състояние много добро; 

1.2.Маршрут: с.Кривица- с.Самуил, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

1.3.Маршрут: с.Желязковец- с.Самуил, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 
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1.4.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци- 

с.Хърсово- с.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние 

много добро; 

1.5.Маршрут: с.Ножарово-с.Богданци-с.Кара Михал-

с.Голяма вода- с.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние 

добро; 

1.6.Маршрут: с.Голям извор- с.Самуил, общинска пътна 

мрежа-състояние добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици,  автобуси 

Собствен, ИСУЗУ,  рег. № РР 83 77 ВА; Мерцедес, с рег. 

№ РР 00 05 АХ и Исузу, модел „Turquoise“, от населените 

места: с.Хума; с.Богомилци; с.Кривица; с.Желязковец; 

с.Пчелина; с.Здравец; с.Владимировци; с.Ножарово; 

с.Богданци; с.Кара Михал; с.Голяма вода; с.Хърсово и 

с.Голям извор. 

3. Осигурени условия за целодневна организация на 

учебния ден за учебната 2021/2022 година : 104 ученици, 4 

групи, 4 възпитатели.  Осигурени са необходимите учебни 

стаи/кабинети за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен 

договор с Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и 

обяд на учениците обхванати в целодневна организация на 

учебния ден. 

 

2. ОУ „Христо Ботев“, с адрес: с.Владимировци, 

ул. Христо Ботев №1 Община Самуил, Област Разград в 

училището се обучават общо 85 ученици, разпределени в 7 

паралелки. 

1.Броят на пътуващите ученици към училището, което се 

предлага да бъде средищно  е 44 ученика, от следните 

населени места, в които няма училище: с. Пчелина-10 

ученици; с.Здравец-10 ученици; с.Ножарово-14 ученици; 

с.Богданци-10 ученици; 

1.1.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци-

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

1.2.Маршрут: с.Богданци-с.Ножарово- с.Владимировци 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

 2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици  автобус, 

Предоставен на училището от общината ИСУЗУ, с рег. № 

РР 83 78 ВА от населените места: с.Пчелина, с.Здравец, 

с.Ножарово и с.Богданци. 

3. Осигурени условия за целодневна организация на 

учебния ден за учебната 2021/2022 година: 85 ученици, 4 

групи и 4 възпитатели.  Осигурени са необходимите 

учебни стаи/кабинети за целодневна организация на 

учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен 

договор с Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и 

обяд на учениците обхванати в целодневна организация на 

учебния ден. 

 

3. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с адрес: 

с.Хърсово, ул. Александър Самболийски № 16, Община 

Самуил, Област Разград в училището се обучават общо 

50 ученици, разпределени в 4 паралелки. 

1. Броят на пътуващите ученици от с.Голям извор към 

училището e 17 ученици, населено място което няма 

училище.  

1.1.Маршрут: с.Голям извор-с.Хърсово, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици  автобус, 

Предоставен на училището от общината Пежо-Боксер с 

рег.№ РР 83 76 ВА за учениците от село Голям извор.   

3. Осигурени условия за целодневна организация на 

учебния ден за учебната 2021/2022 година: 50 ученици, 2 

групи и 2 възпитатели. Осигурени са необходимите учебни 

стаи/кабинети за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен 

договор с Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги“ с.Самуил за приготвяне на закуски и 
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обяд на учениците обхванати в целодневна организация на 

учебния ден. 
 

ІІ. За учебната 2021/2022г. в община Самуил 

отговарящи на критериите на постановлението, са 

следните детски градини: 

1. Детска градина „Кокиче“, с адрес: с адрес: с. Самуил, 

ул. Гаврил Генов №1, Община Самуил, Област Разград 

в детската градина се обучават общо 68 деца, разпределени 

в 5 групи, в т. ч. 10 деца в яслена група. 

1. Броят на пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст към детската градина, което се 

предлага да бъде средищна  е 6 деца, от следните населени 

места, в които няма детска градина: с.Хума-2 деца; 

с.Богомилци-2 деца и с.Кривица-2 деца. 

1.1.Маршрут:с.Хума-с.Богомилци-с.Кривица-с.Самуил, 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен, ИСУЗУ,  рег. № 

РР 83 77 ВА от с.Хума; с.Богомилци и с.Кривица.   

2. Филиал Детска градина „Първи юни“, с адрес: 

с.Хърсово, ул. Александър Стамболийски № 16, 

Община Самуил, Област Разград – част от Детска 

градина „Кокиче“ с.Самуил, в детската градина се 

обучават общо 24 деца в 1 група /смесена/.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст към част- детската градина, което се 

предлага да бъде средищна е 9 деца, от с. Голям извор 

където няма  детската градина. 

1.1.Маршрут: с.Голям извор- с.Хърсово, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус собствен, Пежо-Боксер с 

рег.№ РР 83 76 ВА от село Голям извор.   
 

3. Детска градина „Радост“ с. Владимировци, ул. 

Христо Ботев № 2, Община Самуил, Област Разград  в 

детската градина се обучават общо 36 деца в 2 групи.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст към детската градина, което се 

предлага да бъде средищна  е  8 деца, от село Голяма вода-

5 деца и с. Ножарово-3 деца, населени места в които няма 

детската градина. 

1.1.Маршрут: с. Голяма вода- с. Ножарово- с. 

Владимировци, общинска пътна мрежа-състояние много 

добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус собствен ИСУЗУ, с рег. № 

РР 83 78 ВА от с. Голяма вода и с. Ножарово. 
 

4. Филиал Детска градина „Детелина“ с адрес: 

с.Здравец, ул. Гео Милев № 68, Община Самуил, 

Област Разград – част от Детска градина „Радост“ 

с.Владимировци, , ул. Христо Ботев № 2  в детската 

градина се обучават общо 16 деца в 1 група /смесена/.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст към част -детската градина, което се 

предлага да бъде средищна  е 8 деца, от село Пчелина, 

населено място което няма детската градина. 

1.1.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен ИСУЗУ, с рег. № 

РР 83 78 ВА от село Пчелина.   

 

 Във връзка с гореизложеното: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 53, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и чл.3, ал.1, 2, 3 и чл.4 от 

Постановление №128 на МС от 29.06.2017 г., за определяне 

на критерии за включване в Списъка на средищни детски 
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градини и училища, Общински съвет-Самуил,  със „За” – 

16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма  
 

 

РЕШИ: 

 

 

І. Определя за учебната 2021/2022г., следните 

Общински училища за средищни: 
 

1. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес: с. 

Самуил, ул. Черни връх №25, Община Самуил, Област 

Разград, с общо 320 ученици, разпределени в 17 

паралелки. 

1. Броят на пътуващите ученици към училището, което се 

предлага да бъде средищно  е с 150 ученика, от следните 

населени места, в които няма училище: с.Хума-6 ученици; 

с.Богомилци-9 ученици; с.Кривица-16 ученици; 

с.Желязковец- 24 ученици; с.Пчелина-1 ученик; с.Здравец- 

10 ученици; с.Владимировци- 27 ученици; с.Ножарово-17 

ученици; с.Богданци- 8 ученици; с. Кара Михал – 1 ученик; 

с. Голяма вода - 6 ученици; с.Хърсово-7 ученици; с. Голям 

извор - 18 ученици. 

1.1.Маршрут: с.Хума-с.Богомилци-с.Самуил, общинска 

пътна мрежа-състояние много добро; 

1.2.Маршрут: с.Кривица- с.Самуил, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

1.3.Маршрут: с.Желязковец- с.Самуил, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

1.4.Маршрут: с.Пчелина- с.Здравец-с.Владимировци- 

с.Хърсово- с.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние 

много добро; 

1.5.Маршрут: с.Ножарово-с.Богданци-с.Кара Михал-

с.Голяма вода- с.Самуил, общинска пътна мрежа-състояние 

добро; 

1.6.Маршрут: с.Голям извор- с.Самуил, общинска пътна 

мрежа-състояние добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици,  автобуси 

Собствен, ИСУЗУ,  рег. № РР 83 77 ВА; Мерцедес, с рег. 

№ РР 00 05 АХ и Исузу, модел „Turquoise“, от населените 

места: с.Хума; с.Богомилци; с.Кривица; с.Желязковец; 

с.Пчелина; с.Здравец; с.Владимировци; с.Ножарово; 

с.Богданци; с.Кара Михал; с.Голяма вода; с.Хърсово и 

с.Голям извор. 

3. Осигурени условия за целодневна организация на 

учебния ден за учебната 2021/2022 година : 104 ученици, 4 

групи, 4 възпитатели.  Осигурени са необходимите учебни 

стаи/кабинети за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен 

договор с Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги“ с. Самуил за приготвяне на закуски и 

обяд на учениците обхванати в целодневна организация на 

учебния ден. 

 

2. ОУ „Христо Ботев“, с адрес: с. Владимировци, 

ул. Христо Ботев №1 Община Самуил, Област Разград, 

с общо 85 ученици, разпределени в 7 паралелки. 

1.Броят на пътуващите ученици към училището, което се 

предлага да бъде средищно  е 44 ученика, от следните 

населени места, в които няма училище: с. Пчелина-10 

ученици; с.Здравец-10 ученици; с.Ножарово-14 ученици; 

с.Богданци-10 ученици; 

1.1.Маршрут: с. Пчелина- с. Здравец-с. Владимировци-

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

1.2.Маршрут: с.Богданци-с. Ножарово- с. Владимировци 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

 2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици  автобус, 

Предоставен на училището от общината ИСУЗУ, с рег. № 

РР 83 78 ВА от населените места: с. Пчелина, с. Здравец, с. 

Ножарово и с.Богданци. 

3. Осигурени условия за целодневна организация на 

учебния ден за учебната 2021/2022 година: 85 ученици, 4 

групи и 4 възпитатели.  Осигурени са необходимите 
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учебни стаи/кабинети за целодневна организация на 

учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен 

договор с Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги“ с. Самуил за приготвяне на закуски и 

обяд на учениците обхванати в целодневна организация на 

учебния ден. 

 

 

 

3. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с адрес: с. 

Хърсово, ул. Александър Самболийски № 16, Община 

Самуил, Област Разград с общо 50 ученици, 

разпределени в 4 паралелки. 

1. Броят на пътуващите ученици от с. Голям извор към 

училището e 17 ученици, населено място което няма 

училище.  

1.1.Маршрут: с. Голям извор-с. Хърсово, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите ученици  автобус, 

Предоставен на училището от общината Пежо-Боксер с 

рег.№ РР 83 76 ВА за учениците от село Голям извор.   

3. Осигурени условия за целодневна организация на 

учебния ден за учебната 2021/2022 година: 50 ученици, 2 

групи и 2 възпитатели. Осигурени са необходимите учебни 

стаи/кабинети за целодневна организация на учебния ден.  

4. Осигурено е столово хранене, на основание сключен 

договор с Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги“ с. Самуил за приготвяне на закуски и 

обяд на учениците обхванати в целодневна организация на 

учебния ден. 

 

ІІ. Определя за учебната 2021/2022г., следните 

Общински детски градини и части от тях за средищни: 

1. Детска градина „Кокиче“, с адрес: с адрес: с. 

Самуил, ул. Гаврил Генов №1, Община Самуил, Област 

Разград с общо 68 деца, разпределени в 5 групи, в т. ч. 10 

деца в яслена група. 

1. Броят на пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст към детската градина, което се 

предлага да бъде средищна  е 6 деца, от следните населени 

места, в които няма детска градина: с.Хума-2 деца; 

с.Богомилци-2 деца и с.Кривица-2 деца. 

1.1.Маршрут:с.Хума-с.Богомилци-с.Кривица-с.Самуил, 

общинска пътна мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен, ИСУЗУ,  рег. № 

РР 83 77 ВА от с. Хума; с. Богомилци и с. Кривица.   

2. Филиал Детска градина „Първи юни“, с адрес: 

с. Хърсово, ул. Александър Стамболийски № 16, 

Община Самуил, Област Разград – част от Детска 

градина „Кокиче“ с. Самуил с общо 24 деца в 1 група 

/смесена/.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст към част- детската градина, което се 

предлага да бъде средищна е 9 деца, от с. Голям извор 

където няма  детската градина. 

1.1.Маршрут: с. Голям извор- с. Хърсово, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус собствен, Пежо-Боксер с 

рег.№ РР 83 76 ВА от село Голям извор.   
 

3. Детска градина „Радост“ с. Владимировци, ул. 

Христо Ботев № 2, Община Самуил, Област Разград  с 

общо 36 деца в 2 групи.  

1. Броят на пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст към детската градина, което се 

предлага да бъде средищна  е  8 деца, от село Голяма вода-

5 деца и с. Ножарово-3 деца, населени места в които няма 

детската градина. 
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1.1.Маршрут: с. Голяма вода- с. Ножарово- с. 

Владимировци, общинска пътна мрежа-състояние много 

добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус собствен ИСУЗУ, с рег. № 

РР 83 78 ВА от с. Голяма вода и с. Ножарово. 
 

3. Филиал Детска градина „Детелина“ с адрес: с. 

Здравец, ул. Гео Милев № 68, Община Самуил, 

Област Разград – част от Детска градина „Радост“ 

с.Владимировци, , ул. Христо Ботев № 2  с общо 16 

деца в 1 група /смесена/.  

 

 

1. Броят на пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст към част -детската градина, което се 

предлага да бъде средищна  е 8 деца, от село Пчелина, 

населено място което няма детската градина. 

1.1.Маршрут: с. Пчелина- с. Здравец, общинска пътна 

мрежа-състояние много добро; 

2. Осигурен транспорт за пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст  автобус Собствен ИСУЗУ, с рег. № 

РР 83 78 ВА от село Пчелина.   

 

ІІІ. Възлага на кмета на Община Самуил да 

предприеме необходимите действия за внасяне на 

предложение пред Министерство на образованието и 

науката за включване на горепосочените училища, детски 

градини и част от тях в Списъка на средищни детски 

градини и училища в Република България за учебната 

2021/2022г. в срок до 10.09.2021г. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/
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                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-522 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил 

 

Относно: Утвърждаване на маломерни и слети 

паралелки в община Самуил за учебната 2021/2022 година. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 29.522 

 

Съгласно  чл.68, ал.1,т.2, т.3, ал.2  и чл. 69, ал. 1  от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на 

Предучилищното и училищното образование, приета 

с ПМС № 219 от 5.10.2017 г., обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 

г.,  изм. и доп.,  бр. 13 от 16.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 

г., бр. 56 от 6.07.2021 г., изключения от минималният брой 

на децата в групите и съответно на учениците в 

паралелките се допускат:  

- в неспециализирани и специализирани училища, 

когато броят на учениците в паралелка от I –ХII кл. е не 

по-малко от 10 ученици; 

-в неспециализирани и специализирани училища при 

формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от 

два класа.  

 Съгласно чл. 68, ал.2 от същата Наредба, 

изключенията от минималния брой на ученици в 

паралелките се допускат с разрешение на финансиращия 

орган, ако са осигурени допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по 

стандарти за съответната дейност, при условията на 

ал.3-6 от същия член. 

„изключенията от минималния брой на ученици в 

паралелките се допускат с разрешение на финансиращия 

орган, ако са осигурени допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по 

стандарти за съответната дейност, при условията на ал. 3-6 

от същия член”. 

https://web.apis.bg/p.php?i=3184838&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=3526801&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=4664393&b=0
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 Съгласно чл. 69, ал.1 от същата Наредба, Паралелки 

с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища 

може да се формира в особени случаи след разрешение на 

началника на РУО, ако са осигурени допълнителни 

средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност, 

изчислени по реда на чл.68, ал.4-6 при спазване на чл. 68, 

ал.3. 

По предложения на директорите на училища, 

придружени със становища на Началника на РУО-Разград 

е изготвена настоящата докладна  за броя на маломерните 

и слети паралелки и броя на учениците в тях за учебната 

2021/2022 година в училищата на територията на община 

Самуил, както следва: 

 

 СУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Самуил, 

Х “б“ клас-/9/ ученици – самостоятелна паралелка 

/Професионална подготовка „Икономическо развитие“ 

 

 ОУ ”Христо Ботев” с.Владимировци 

І  клас -12 ученици -самостоятелна паралелка   

ІІ  клас -10 ученици -самостоятелна паралелка  

ІІІ  клас -18 ученици -самостоятелна паралелка  

ІV клас - 12 ученици -самостоятелна паралелка  

V клас - 7 ученици - самостоятелна паралелка   

       VІ клас - 12 ученици - самостоятелна паралелка   

VІI клас - 13 ученици - самостоятелна паралелка   

 

 ОУ ”Св.Паисий Хилендарски“ с.Хърсово 

I клас - /5/ -ІІ клас /7/- слята паралелка от 12 ученици 

IIІ клас- /4/ - IV клас /12/- слята паралелка от 16 

ученици  

V клас- /3/-VІ-клас /8/ - слята паралелка от 11 ученици 

VIІ клас - 11 ученици - самостоятелна паралелка   

 

 Част /филиал/ ДГ „Осми март“ с. Желязковец 

към ДГ „Кокиче“ с. Самуил, маломерна група от 

8 деца /при минимум 12/ 

 

Мотиви:  

    Осигуряването на равен достъп на всички деца и 

ученици до образователните институции в система на 

народната просвета е приоритетната цел на общинската 

администрация Самуил.  

Като се утвърдят предложените маломерни и слети 

паралелки в училищата на учениците от населени места, 

ще се осигури възможността да посещават местните 

училища, което ще гарантира безопасността им, 

спокойствието на родителите им.  

Класните стаи в училищата отговарят на 

държавните строителни стандарти и позволяват 

оформянето на съответния брой работни места и 

безпроблемно провеждане на образователно-възпитателен 

процес.  

 

Във връзка с гореизложеното, 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, 

ал.1, т.3 от ЗМСМА чл.68, ал.1, т.2, т.3, ал.2, ал.4, 5, 6 и чл. 

69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, 

Общински съвет – Самуил със, със „За” – 16 гласа; 

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма   
  

РЕШИ: 

 

Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по стандарти за 

съответната дейност за учебната 2021/2022 г. и утвърждава 
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самостоятелни маломерни и слети паралелки в училищата 

на територията на община Самуил, както следва: 

 

 СУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Самуил, 

средства в размер на 3821 лв. за 9 ученици и 

разрешава обучение в самостоятелни паралелки, 

както следва: 

 

Х “б“ клас-/9/ ученици – самостоятелна паралелка 

/Професионална подготовка „Икономическо развитие“ /за 

дофинансиране-4 уч-ци/ 

 

 ОУ ”Христо Ботев” с.Владимировци, средства в 

размер на 15 285 лв. за 36 ученици и разрешава 

обучение в самостоятелни паралелки,  както 

следва: 

 

І  клас -12 ученици -самостоятелна паралелка  /за 

дофинансиране-4 уч-ци / 

ІІ  клас -10 ученици -самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-6 уч-ци / 

ІІІ  клас -18 ученици -самостоятелна паралелка  

ІV клас - 12 ученици -самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-4 уч-ци / 

V клас - 7 ученици - самостоятелна паралелка  /за 

дофинансиране-11 уч-ци / 

VІ клас - 12 ученици - самостоятелна паралелка  /за 

дофинансиране-6 уч-ци / 

VІI клас - 13 ученици - самостоятелна паралелка  /за 

дофинансиране-5 уч-ци / 

 

 ОУ ”Св.Паисий Хилендарски“ с.Хърсово 
средства в размер на 12 314 лв. за 18 ученици и 

разрешава обучение в слети и самостоятелни 

паралелки,  както следва: 

 

I клас - /5/ -ІІ клас /7/- слята паралелка от 12 ученици 

/за дофинансиране-4 уч-ци/ 

IIІ клас- /4/ - IV клас /12/- слята паралелка от 16 

ученици 

V клас- /3/-VІ-клас /8/- слята паралелка от 11 ученици 

/за дофинансиране-7 уч-ци/ 

VIІ клас - 11 ученици - самостоятелна паралелка /за 

дофинансиране-7 уч-ци/  

 

 Част /филиал/ ДГ „Осми март“ с. Желязковец 

към ДГ „Кокиче“ с. Самуил, маломерна група от 

8 деца /при минимум 12/ 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 
 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/
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                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-523 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Увеличаване на активите на Общинско 

предприятие ”Самуил 2011”  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 29.523 

 
Община Самуил след проведена процедура по ЗОП 

закупи:  колесен трактор Беларус модел 1025.2  с рег. № 

РР06234 заедно с гребло за снегопочистване марка 

„Крамекс”, модел СФ 2500 с фабричен №2021010 и 

торачка марка „Megametal”, модел RG 500 фабричен 

№0668.  

Община Самуил извършва услугите по зимно 

поддържане и снегопочистване, чрез общинското 

предприятие, което е специализирано звено на Общината. 

Недвижими имоти и движими вещи, собственост на 

общината могат да се предоставят на общинските 

предприятия за стопанисване и управление въз основа на 

решение на Общинския съвет.  

Общинско предприятие „Самуил 2011” осъществява 

дейностите си чрез предоставените му активи, описани в 

чл.12, ал.1 по Приложение №2  към Решение 

№3.026/28.12.2011 г., изм. и доп. с: Решение 

№7.164/03.06.2016 г.; Решение №37.769/08.08.2018 г.; 

Решение №48.979/25.04.2019г. и 

Решение№13.246/24.8.2020 г. на Общински съвет Самуил. 

С цел ефективно извършване на услугите по зимно 

поддържане и снегопочистване, чрез общинското 

предприятие, предлагаме ново закупената техника да се 

предостави на  Общинско предприятие „Самуил 2011”, а 

именно”: предоставя Колесен трактор Беларус модел 

1025.2  с рег. №РР 06234, заедно с гребло за 

снегопочистване марка „Крамекс” модел СФ 2500 с 

фабричен №2021010 и торачка марка „Megametal” модел 

RG 500 фабричен №0668 
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Предвид гореизложеното: 

 

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2, чл.22,ал.1 от 

ЗМСМА; чл.53,т.1 и т.2 от Закона за общинската 

собственост и  чл.1,ал.1 от Наредба №2  на Общински  

 

съвет-Самуил, със, със „За” – 16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма   
 

РЕШИ: 

 

 I. Изменя и допълва чл.12, ал.1 по Приложение №2  към 

Решение №3.026/28.12.2011 г., изм. и доп. с: Решение 

№7.164/03.06.2016 г.; Решение №37.769/08.08.2018 г.; 

Решение №48.979/25.04.2019г. и 

Решение№13.246/24.8.2020 г. на Общински съвет Самуил, 

което придобива следния вид: 

 

Приложение №2 към Решение  №3.026/28.12.2011 г. 

 

№ 

по 

ре

д 

Наименовение 
Мяр

ка 

Количес

тво 

Ед.цен

а 

Стойн

ост 

1. Гараж бр. 6 
3 

006.70 
3 006.70 

2. 

Сметоизвозващ 

автомобил-ISUZU 

NQR 70 

бр. 1 
104 

400.00 

104 

400.00 

3. 

Лек автомобил 

Форд 

модел Фокус 

с рег.№ РР 42-92 

ВМ 

бр. 1 
26 

090.00 

26 

090.00 

4. 

Специален 

автомобил 

модел Мерцедес 

бр. 1 
14 

398.80 

14 

398.80 

608 Д 

с рег.№ РР 22-17 

ВА 

5. 

Специализиран 

автомобил 

за събиране на 

твърди битови 

отпадъци, марка 

ФОРД, модел 

КАРГО2526, 

DC с рама: 

№NM0LKXTP6LD

M91358, 

Двигател 

№DM91358 

бр. 1 
199 164

.00 

199 164.

00 

6. 
Багер HIDROMEK 

бр. 1 
119 800

.00 

119 800.

00 

7. 

Колесен трактор 

Беларус 820  с рег. 

№ РР 05620 с 

Тракторно ремарке 

Ремби AT2RT8 с 

рег. № РР 05621 

бр. 1+1 
50 400.

00 

50 400.0

0 

8. 

Гребло за 

снегопочистване 

марка 

Крамекс,модел СФ 

2500 с фабричен 

№010/2019 

бр. 1 4920.00 4920.00 

9. 

Колесен трактор 

Беларус модел 

1025.2  с рег. № РР 

05960 с Гребло за 

снегопочистване 

марка 

„Крамекс”,модел 

СФ 2500 с 

бр. 1+1 
62 220.

00 

62 220.0

0 
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фабричен 

№011/2020 

10

. 

Гребло за 

снегопочистване за 

камион „Форд 

Карго” марка 

„Крамекс”,модел 

СФ 3000 с 

фабричен 

№2020013 

бр. 1 
10 

560.00 

10 

560.00 

11

. 

Гребло за 

снегопочистване за 

камион „Исузу” 

марка 

„Крамекс”,модел 

СФ 2500 с 

фабричен 

№2020012 

бр. 1 
10 

560.00 

10 

560.00 

12

. 

Гребло за 

снегопочистване за 

Багер HIDROMEK 

модел ГС 3000 с 

фабричен №0704 

бр. 1 
5 928.0

0 
5 928.00 

13

. 

Колесен трактор 

Беларус модел 

1025.2  с рег. №РР 

06234 с гребло за 

снегопочистване 

марка 

„Крамекс”,модел 

СФ 2500 с 

фабричен 

№2021010 

бр. 1+1 
64 536.

00 

64 536.0

0 

14

. 

Торачка марка 

„Megametal” модел 

RG 500 

фабричен№0668 

бр. 1 792.00 792.00 

 ВСИЧКО: X X X 676 

775.50 

 

1. Балансовата стойност на Колесен трактор Беларус 

модел 1025.2  с рег. №РР 06234 заедно с гребло за 

снегопочистване марка „Крамекс” модел СФ 2500 с  

фабричен №2021010 и торачка марка „Megametal” модел 

RG 500 с фабричен №0668 е с общ размер  65 328 .00 лв.; 

2. Колесен трактор Беларус модел 1025.2  с рег. 

№РР 06234 заедно с гребло за снегопочистване марка 

„Крамекс” модел СФ 2500 с  фабричен №2021010 и 

торачка марка „Megametal” модел RG 500 фабричен №0668 

с обща балансова стойност 65 328 .00 лв. да се отпише от 

активите на Община Самуил и с приемно-предавателен 

протокол да се предаде на Общинско предприятие ”Самуил 

2011”;  

3. Разходите за извършените ремонти работи, 

закупени материали и резервни части на предоставените 

Колесен трактор Беларус модел 1025.2  с рег. №РР 06234 

заедно с гребло за снегопочистване марка „Крамекс” модел 

СФ 2500 с  фабричен №2021010 и Торачка марка 

„Megametal” модел RG 500 фабричен№0668, както и 

цялостната им поддръжка да бъдат изцяло за сметка на 

Общинско предприятие „Самуил 2011”. 

   

  Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител  на Област Разград  

в 7-дневен срок от приемането му. 

    Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/
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                  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-525 от инж. Джевдет 

Азис – Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

№27.417/11.06.2021 г. на ОбС-Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 29.524 

 

С Решение №27.417/11.06.2021 г. на ОбС-Самуил е прието 

съгласие за изработване на проект за подробен уствойствен 

план и задание който предвижда разделяне на общински 

имот УПИ  №І с начин на трайно ползване за „Спорт и 

атракции”  в квартал 34 по АЧОС №1895/08.01.2014 г. с 

площ от 6640 кв.м.,  както следва:  

      1.1. УПИ №І с площ от 5134 кв.м. за паркинг; 

      1.2. УПИ №ІІ с площ от 154 кв.м.  за обществено и 

делово обслужване; 

      1.3. УПИ №ІІІ с площ от 154 кв.м. за обществено и 

делово обслужване; 

      1.4. УПИ №ІV с площ от 154 кв.м.  за обществено и 

делово обслужване; 

      1.5. УПИ №V с площ от 154 кв.м. за обществено и 

делово обслужване; 

      1.6. УПИ №VІ с площ от 154 кв.м. за обществено и 

делово обслужване; 

      1.7. УПИ №VІІ с площ от 154 кв.м. за обществено и 

делово обслужване; 

      1.8. УПИ №VІІІ с площ от 154 кв.м. за обществено и 

делово обслужване; 

      1.9. УПИ №ІХ с площ от 155 кв.м. за обществено и 

делово обслужване; 

      1.10. УПИ №Х с площ от 154 кв.м. за обществено и 

делово обслужване; 

      1.11. УПИ №ХІ с площ от 154 кв.м. за обществено и 

делово обслужване. 

 

В това положение ще бъде необходимо и съгласие 

за изработване на проект за изменение на Общия 

устройствен план  и  проект за изменение  на подробен 
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устройствен план в обхват квартал 34 по плана на с. 

Самуил, община Самуил, област Разград, което ще се 

проточи много във времето.  

  

  

Във връзка с гореизложеното: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация; чл.6, 

ал.2, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС; чл.73, ал. 2 от Наредба 

№2 на ОбС-Самуил, чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ, 

Общински съвет Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма   
 

РЕШИ: 

I.  Изменя и допълва свое Решение 

№27.417/11.06.2021 г. на ОбС-Самуил, което придобива 

следния вид: 

      1. Дава съгласие  да се изработи Проект за 

изменение на подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване  за УПИ І  в квартал 34  по плана 

на  с.Самуил, съгласно АЧОС №1895/08.01.2014 г. по 

приложените скици – предложения. 

 Имотът представлява  УПИ – частна общинска 

собственост с предназначение „За спорт и атракции”. С 

проектите имота се разделя   на дванадесет урегулирани 

поземлени имота. Единадесет  имота, десет „За обществено 

и делово обслужване” и един „Спорт и атракции”   

На основание чл.6, ал.2  от ЗОС, УПИ „Спорт и 

атракции” да се обяви за публична общинска собственост.  

2. Възлага на кмета на общината да извърши 

необходимите действия.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета 

на Община Самуил и Областния управител на Област 

Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-526 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение 

№27.418/11.06.2021 г. на ОбС-Самуил.      

                                               

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29.525 

 

С Решение №27.418/11.06.2021 г. на ОбС-Самуил е прието 

съгласие за разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план и задание за разделяне на 

общински имот  УПИ  №І с предназначение   „Пазар за 

селскостопанска продукция”  в квартал 86 по плана на с. 

Самуил, община Самуил, област Разград, съгласно  АЧОС 

№67/20.03.2006 г. на три имота: 

    1.1. УПИ  №І с площ от 775 кв. м. за обществено и 

делово обслужване; 

    1.2. УПИ №ІІІ с площ от 1776 кв. м. за техническа 

инфраструктура; 

    1.3. УПИ №ІV с площ от 520 кв. м. за обществено и 

делово обслужване. 

Издадените части на изток и запад в двата края  на УПИ  

№І се предават  към улиците, както и новообразувания 

УПИ №ІІІ с площ от 1776 кв. м. за „Техническа 

инфраструктура“ се обявяват за  публична общинска 

собственост. 

В това положение ще бъде необходимо и  съгласие 

за изработване на проект за изменение на Общия 

устройствен план  и  проект за изменение  на подробен 

устройствен план в обхват УПИ № І, квартал 86 по плана 

на с. Самуил, което ще се проточи много във времето.  

 Във връзка с гореизложеното 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация; чл.6, 

ал.2, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС; чл.73, ал. 2 от Наредба 

№2 на ОбС-Самуил, чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ, 
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Общински съвет Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма   
 

  РЕШИ: 

 I. Изменя и допълва свое Решение 

№27.418/11.06.2021 г. на ОбС-Самуил, коeто придобива 

следния вид: 

       1. Дава съгласие  да се изработи  Проект за 

изменение на подробен устройствен план - план  за 

регулация  за част от квартал 86 в  с.Самуил в обхват УПИ 

№ І  с предназначение за „Пазар за селскостопанска 

продукция” съгласно АЧОС №67/20.03.2006 г.  

С проектите УПИ № І   се разделя на нови два имота  

„За обществено и делово обслужване” и един „Пазар за 

селскостопанска продукция”. 

На основание чл.6, ал.2 от ЗОС издадените части на 

изток и запад в края на УПИ № І, които се предават към 

улицата, както и новообразувания УПИ „Пазар за 

селскостопанска продукция”  се обявяват за публична 

общинска собственост.  

2. Възлага на кмета на общината да извърши 

необходимите действия.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-537 от инж. 

Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО:  Aктуализация на капиталовия списък 

за 2021 г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 29.526 

Община Самуил изпълнява приетия капиталовия 

 С цел навременно приключване на списък за 2021 г.

заложените обекти при спазване на всички изисквания на 

нормативната база се  налага в приетият план за 

капиталови разходи за 2021 г. с Решение № 

22.374/01.03.2021 г. на Общинския съвет, да се направят 

следните промени:  

 

1. Във функция ІII „Образование“, в дейност 322 

„Неспециализирани училища“, се създават два нови обекта 

за изпълнение на ремонтни дейности в ОУ „Христо Ботев“ 

с. Владимировци: 

- „Вътрешен ремонт и ремонт на електрическата 

инсталация“ на стойност 187 870 лв. 

- „Ремонт на покрив, отоплителна инсталация и 

вътрешен ремонт“ на стойност 145 105 лв. 

Средствата са осигурени по ПМС №262/29.07.2021 г. 

на Министерския съвет за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни и 

общински училища и за преносими компютри за 

провеждане на обучение в електронна среда. 

2. Във функция VI „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда”, дейност 619 „Други дейности по 

жилищно строителство, благоустройство и регионално 

развитие – местни дейности”, обект „Преустройство на 

детска градина – детски дом в заведение за социални 

грижи с. Ножарово”, се налага промяна в планираните 

средства в т.ч. за строително-монтажни работи  технически 

инвестиционен проект, авторски и строителен надзор, от 82 

500 лв. на 220 715 лв. Недостигът от 138 215 лв. ще бъдат 

осигурени от следните източници: 

 

Обект Сума Източн

ик 

Било/Пл

ан 

Става/Реализ

ация 
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Основен 

ремонт на 

сграда към 

ЗЖ-Кривица 

25 

830 

Собстве

ни 

средств

а 

96 880 71 050 

Преустройст

во на детска 

градина в  

заведение за 

социални  

грижи с. 

Голяма Вода 

45 

000 

Иконом

ия от 

планът 

360 000 315 000 

Дейност 

123”общинс

ки съвет” – 

закупуване 

на 

климатични 

системи 

5 600 Иконом

ия от 

планът 

15 000 9 400 

Ф. 619 

„Други 

дейности по 

жилищно 

строителств

о, 

благоустрой

ство и 

регионално 

развитие – 

местни 

дейности” 

61 

785 

§ 10-30 85 665 23 880 

Общо: 138 2

15  

х 557 545 419 330 

След извършените промени общата стойност на 

капиталовите разходи става 3 402 245 лв. 

 

 Предвид гореизложеното  

 

                    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с  чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и 

чл. 37, ал.2 от Наредба №21 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил, 

Общински съвет- Самуил със „За” – 16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма   
 

РЕШИ: 

1. Извършва промяна в поименния списък за 

капиталови разходи на Община Самуил за 2021 г. 

Приложение № 4. 

2. Извършва актуализация на бюджета чрез 

извършените вътрешни компенсирани промени в 

плана на функция 619 „Други дейности по 

жилищно строителство, благоустройство и 

регионално развитие – местни дейности”, като се 

намалява подпараграф 10-30 „Текущ ремонт” в 

размер на 85 665 лв. с 61 785 лв. и актуализиран 

план след корекцията - 23 880 лв. 

След извършените промени общата стойност на 

капиталовите разходи става 3 402 245 лв. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на община Самуил и Областния управител на 

Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 

14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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№

 

п

о 

р

е

д 

Обект / актив 

Капиталов 

разход за 

2021г. 

ЦЕЛЕВА 

СУБСИД

ИЯ 

/Общо/ 

                              В т.ч. по източници на финансиране 

Собств

ени 

бюджет

ни 

средств

а 

Средства 

от ДФЗ - 

РА 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатък 

от  

2020г.; 

31-11и 

61-01 

Целева 

субсидия 

за 

капитало

ви 

разходи 

по 

ЗДБРБ за 

2021г./31-

13/ 

Субсидия 

от РБ за 

2020 по 

ЗДБРБ/31

-13 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2019 

г./31-

13/ 

 ПМС 

№165/0

7.08.201

8г. 

 ПМС 

№348/1

8.12.201

9г. 

Субсид

ия от 

РБ 

/преход

ен 

остатъ

к от  

2020 

г./31-12 

 

 

 

ПМС 

№ 262 

от 

29.07.20

21 г. 

    
1=2+10+11+

12+13 

2=3+4+5+

6+7+8+9 
3 4 5 6 7 8 

 

9 10 12 13 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 402 345 1 623 852 549 000 103 949 71 050 336 325 161 753 68 800 
332 975 

225 275 1 027 636 519 432 

І. 51-00 Основен ремонт на ДМА 2 457 117 953 025 549 000 0 71 050 0 0 0 
332 975 

192 027 939 210 372 855 

 
Функция І "Общи държавни служби" 20 082               

 
20 082     

 
Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности 20 082               

 
20 082     

1. Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово 20 082   
 

          
 

20 082     

 
     Авариен ремонт на сградата на кметство с. Хърсово(СМР) 19 202               

 
19 202     

 

     Авариен ремонт на сградата на кметство с. 

Хърсово(Авторски надзор) 
380               

 
380     

 

     Авариен ремонт на сградата на кметство с. 
Хърсово(Строителен надзор) 

500               
 

500     

  Функция ІII "Образование" 544 677 0             
332 975 

0 0 211 702 

  Дейност 322 Неспециализирани училища ДД 544 677 0             
332 975 

    211 702 

  

2.   

Ремонт на сграда  на ОУ "Св.Паисий Хилендарски" 

с.Хърсово(СМР) 
211 702 0             

 
    211 702 

3. 
Вътрешен ремонт и ремонт на електрическата инсталация 

в ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци 
187 870               187 870     

 

4.  
Ремонт на покрив, отоплителна инсталация и вътрешен 

ремонт в ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци 
145 105               145 105     

 

  
Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи" 
258 033 71 050 0 0 71 050 0 0 0 

 

 
0 161 153 
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Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности 
98 832 0             

 
    98 832 

5.   
Изграждане на част от втори етап на проект от услугата 

ЦНСТ с. Богомилци 
51 000 0             

 
    51 000 

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата 

ЦНСТ с. Богомилци(СМР) 
50 000 0             

 
    50 000 

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата 
ЦНСТ с. Богомилци(Авторски надзор) 

500 0             
 

    500 

  
     Изграждане на част от втори етап на проект от услугата 

ЦНСТ с. Богомилци(Строителен надзор) 
500 0             

 
    500 

6. Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри етап 47 832 0             
 

    47 832 

  
    Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри 

етап(СМР) 
46 932 0             

 
    46 932 

  
    Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри 
етап(Авторски надзор) 

450 0             
 

    450 

  
    Ремонт и оборудване на ЦНСТПЛУИ-Самуил -II ри 

етап(Строителен надзор) 
450 0             

 
    450 

  
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност 
62 321 0             

 
    62 321 

7. 
Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ 

Самуил 
62 321 0             

 
    62 321 

  

      Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ 
Самуил(Изработване на технически инвестиционен проект за 

обекта) 

2 772 0             

 

    2 772 

  
      Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ 
Самуил(СМР) 

56 813 0             
 

    56 813 

  
      Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ 

Самуил(Авторски надзор) 
1 368 0             

 
    1 368 

  
      Изграждане на стълбищна клетка към сграда на ДПЛУИ 
Самуил(Строителен надзор) 

1 368 0             
 

    1 368 

  Дейност 554 Защитени жилища  71 050 71 050 0   71 050 0 0 0 
 

 
0 0 

8.  Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви етап 71 050 71 050     71 050       
 

 
    

  
      Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви 

етап(СМР) 
67 450 67 450     67 450       

 

 
    

  
      Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви 

етап(Строителен надзор) 
1 200 0     1 200       

 

 
    

  
      Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица - І-ви 

етап(Авторски надзор) 
2 400 0     2 400       

 

 
    

  
Функция VІ "Жилищно строителство,благоустройство , 

комунално стопанство и опазване на околната среда" 
1 665 755 549 000 549 000 0 0 0 0 0 

 

177 545 939 210 0 
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Дейност 606- Изграждане и ремонт на пътища-Местни 

дейности 
183 600 183 600 183 600 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 

9. Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. Самуил 51 000 51 000 51 000           
 

      

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. 

Самуил(СМР) 
50 000 50 000 50 000           

 
      

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. 

Самуил(Авторски надзор) 
500 500 500           

 
      

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Пирин с. 

Самуил(Строителен надзор) 
500 500 500           

 
      

1

0. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. 

Владимировци 
81 600 81 600 81 600           

 
      

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. 

Владимировци(СМР) 
80 000 80 000 80 000           

 
      

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. 

Владимировци(Авторски надзор) 
800 800 800           

 
      

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа с. 
Владимировци(Строителен надзор) 

800 800 800           
 

      

1

1.  

Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. 

Богданци 
51 000 51 000 51 000           

 
      

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. 
Богданци(СМР) 

50 000 50 000 50 000           
 

      

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. 
Богданци(Авторски надзор) 

500 500 500           
 

      

  
    Реконструкция и рехабилитация на ул. Баба Тонка с. 

Богданци(Строителен надзор) 
500 500 500           

 
      

  

Дейност 619 Др.дейности по жилищно 

строителство,благоустройство и регионално развитие-

Местна дейност 

1 482 155 365 400 365 400           

 

177 545 939 210   

1

2. 

Преустройство на детска градина в заведение за социални 

грижи с. Голяма Вода 
320 400 320 400 320 400           

 
0     

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални 

грижи с. Голяма Вода(СМР) 
315 000 315 000 315 000           

 
      

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални 

грижи с. Голяма Вода(Авторски надзор) 
2 700 2 700 2 700           

 
      

  
    Преустройство на детска градина в заведение за социални 

грижи с. Голяма Вода(Строителен надзор) 
2 700 2 700 2 700           

 
      

1

3. 

Преустройство на детска градина-детски дом в заведение 

за социални грижи с. Ножарово 
220 715 45 000 45 000           

 
175 715     

  

     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение 

за социални грижи с. Ножарово (Изработване на технически 

инвестиционен проект за обект) 

10 450 0             

 

10 450     

  
    Преустройство на детска градина-детски дом в заведение за 
социални грижи с. Ножарово(СМР) 

207 065 45 000  45 000           
 

162 065     
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     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение 
за социални грижи с. Ножарово(Авторски надзор) 

1 600 0             
 

1 600     

  
     Преустройство на детска градина-детски дом в заведение 
за социални грижи с. Ножарово(Строителен надзор) 

1 600 0             
 

1 600     

  

ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА 

В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА САМУИЛ" ДФЗ 

941 040 0             

 

1 830 939 210   

1

4. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком (ОК108-107-

106) с. Самуил 
30 438 0             

 
37 30 401   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. Самуил(СМР) 
26 394 0             

 
  26 394   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. Самуил(Разходи за изработването на 

техническите инв. Проекти) 

1 402 0             

 

  1 402   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком 
(ОК108-107-106) с. Самуил(Непредвидени разходи по 

прякото изпълнение на СМР) 

1 902 0             
 

  1 902   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. Самуил(Разходи за авторски надзор) 
392 0             

 
12 380   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ком 

(ОК108-107-106) с. Самуил(Разходи за строителен надзор) 
348 0             

 
25 323   

1

5. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста (ОК64-62-

61) с. Богданци 
25 590 0             

 
0 25 590   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста 

(ОК64-62-61) с. Богданци(СМР) 
22 151 0             

 
  22 151   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста 

(ОК64-62-61) с. Богданци(Разходи за изработването на 
техническите инв. Проекти) 

1 212 0             

 

  1 212   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста 

(ОК64-62-61) с. Богданци(Непредвидени разходи по прякото 

изпълнение на СМР) 

1 644 0             

 

  1 644   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста 

(ОК64-62-61) с. Богданци(Разходи за авторски надзор) 
329 0             

 
  329   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Огоста 

(ОК64-62-61) с. Богданци(Разходи за строителен надзор) 
254 0             

 
  254   

1

6. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра (ОК28-29-

30) с. Ножарово 
56 720 0             

 
0 56 720   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра 
(ОК28-29-30) с. Ножарово(СМР) 

49 147 0             
 

  49 147   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра 
(ОК28-29-30) с. Ножарово(Разходи за изработването на 

техническите инв. Проекти) 

2 662 0             
 

  2 662   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра 
(ОК28-29-30) с. Ножарово(Непредвидени разходи по прякото 

изпълнение на СМР) 

3 612 0             
 

  3 612   
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                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра 
(ОК28-29-30) с. Ножарово(Разходи за авторски надзор) 

722 0              
 

  722   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Янтра 
(ОК28-29-30) с. Ножарово(Разходи за строителен надзор) 

577 0             
 

  577   

1

7. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето (ОК122-

199-182-181-180-179) с. Владимировци 
144 372 0             

 
1 184 143 188   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето 

(ОК122-199-182-181-180-179) с. Владимировци(СМР) 
129 392 0             

 
1 184 128 208   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето 

(ОК122-199-182-181-180-179) с. Владимировци(Разходи за 

изработването на техническите инв. Проекти) 

4 724 0             

 

  4 724   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето 

(ОК122-199-182-181-180-179) с. 

Владимировци(Непредвидени разходи по прякото изпълнение 
на СМР) 

6 410 0             

 

  6 410   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето 

(ОК122-199-182-181-180-179) с. Владимировци(Разходи за 

авторски надзор) 

1 282 0             

 

  1 282   

  

               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Калето 

(ОК122-199-182-181-180-179) с. Владимировци(Разходи за 

строителен надзор) 

2 564 0             

 

  2 564   

1

8. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. 

Самуил 
223 710 0             

 
0 223 710   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил(СМР) 
200 580 0             

 
  200 580   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил(Разходи за изработването на техническите 

инв. Проекти) 

3 814 0             

 

  3 814   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил(Непредвидени разходи по прякото 

изпълнение на СМР) 

13 883 0             

 

  13 883   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил(Разходи за авторски надзор) 
2 777 0             

 
  2 777   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил(Разходи за строителен надзор) 
2 656 0             

 
  2 656   

1

9. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни връх с. 

Самуил - тротоар 
16 562 0             

 
0 16 562   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 
връх с. Самуил - тротоар(СМР) 

15 093 0             
 

  15 093   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил - тротоар(Разходи за изработването на 
техническите инв. Проекти) 

0 0             

 

      

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил - тротоар(Непредвидени разходи по прякото 
изпълнение на СМР) 

1 063 0             

 

  1 063   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 

връх с. Самуил - тротоар(Разходи за авторски надзор) 
213 0             

 
  213   
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               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Черни 
връх с. Самуил - тротоар(Разходи за строителен надзор) 

193 0             
 

  193   

2

0. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил 26 708 0             

 
0 26 708   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил(СМР) 
23 939 0             

 
  23 939   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 
с. Самуил(Разходи за изработването на техническите инв. 

Проекти) 

457 0             
 

  457   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 
с. Самуил(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на 

СМР) 

1 664 0             
 

  1 664   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил(Разходи за авторски надзор) 
333 0             

 
  333   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил(Разходи за строителен надзор) 
315 0             

 
  315   

2

1. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой с. Самуил - 

тротоар 
4 868 0             

 
0 4 868   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил- тротоар(СМР) 
4 430 0             

 
  4 430   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил- тротоар(Разходи за изработването на техническите 
инв. Проекти) 

0 0             

 

      

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил- тротоар(Непредвидени разходи по прякото 

изпълнение на СМР) 

320 0             

 

  320   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил- тротоар(Разходи за авторски надзор) 
64 0             

 
  64   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Ахелой 

с. Самуил- тротоар(Разходи за строителен надзор) 
54 0             

 
  54   

2

2. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес от 

км.0+000 до км. 0+677 с. Владимировци 
250 745 0             

 
0 250 745   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. 
Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. Владимировци(СМР) 

229 256 0             
 

  229 256   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. 
Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. Владимировци(Разходи 

за изработването на техническите инв. Проекти) 

3 149 0             
 

  3 149   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. 

Владимировци(Непредвидени разходи по прякото изпълнение 

на СМР) 

11 462 0             

 

  11 462   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. 
Прогрес от км.0+000 до км. 0+677 с. Владимировци(Разходи 

за авторски надзор) 

2 293 0             
 

  2 293   

  

               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Прогрес 

от км.0+000 до км. 0+677 с. Владимировци(Разходи за 
строителен надзор) 

4 585 0             

 

  4 585   
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2

3. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала с. Самуил 45 644 0             

 
609 45 035   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала 
с. Самуил(СМР) 

39 696 0             
 

  39 696   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала 
с. Самуил(Разходи за изработването на техническите инв. 

Проекти) 

1 550 0             
 

609 941   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала 
с. Самуил(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на 

СМР) 

3 425 0             
 

  3 425   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала 
с. Самуил(Разходи за авторски надзор) 

685 0             
 

  685   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Кавала 

с. Самуил(Разходи за строителен надзор) 
288 0             

 
  288   

2

4. 
Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец с. Самуил 67 425 0             

 
0 67 425   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Царевец с. Самуил(СМР) 
60 425 0             

 
  60 425   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Царевец с. Самуил(Разходи за изработването на техническите 

инв. Проекти) 

1 157 0             

 

  1 157   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Царевец с. Самуил(Непредвидени разходи по прякото 

изпълнение на СМР) 

4 211 0             

 

  4 211   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. 

Царевец с. Самуил(Разходи за авторски надзор) 
842 0             

 
  842   

  
               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Царевец 

с. Самуил(Разходи за строителен надзор) 
790 0             

 
  790   

2

5. 

Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Аспарух с. 

Ножарово от км. 0+000 до км. 0+163 
48 258 0             

 
0 48 258   

  
                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан 
Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 0+163(СМР) 

43 739 0             
 

  43 739   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан 

Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 0+163(Разходи за 
изработването на техническите инв. Проекти) 

703 0             

 

  703   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан 

Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 
0+163(Непредвидени разходи по прякото изпълнение на 

СМР) 

2 560 0             

 

  2 560   

  

                В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан 

Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 0+163(Разходи за 
авторски надзор) 

512 0             

 

  512   

  

               В т.ч. Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан 

Аспарух с. Ножарово от км. 0+000 до км. 0+163(Разходи за 
строителен надзор) 

744 0             

 

  744   

ІІ

. 
52-00 Придобиване на ДМА 945 228 670 827 0 103 949 0 336 325 161 753 68 800 

 
39 398 88 426 146 577 
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  Функция І "Общи държавни служби" 9 400 0             
 

9 400   0 

  Дейност 123 Общински съвет - Местни дейности 9 400 0             

 

9 400 0 0 

2

6. 

Закупуване на инвенторни климатични системи за 
заседателната зала на Обс 

9 400 0             
 

9 400     

  Функция ІІ "Отбрана и сигурност" 52 000 0             

 

    52 000 

  
Дейност 285 Доброволни формирования за защита при 

бедствия-Държавна дейност 
52 000 0             

 

    52 000 

2

7. 

Закупуване на специализирана техника - високопроходим 

автомобил за защита при бедствия 
50 000 0             

 
    50 000 

2

8. 
Моторен (бензинов) верижен трион - 2 бр. 2 000               

 
    2 000 

  Функция ІII "Образование" 17 653 0             
 

5 985   11 668 

  Дейност 311 Целодневни детски градине - Местна дейност 4 905 0              4 905   0 

2

9. 
Оборудване на детска площадка ДГ "Радост" с.Владимировци 4 905 0 0   0 0 0   

 
4 905   0 

  Дейност 322 Неспециализирани училища ДД 12 748 0             
 

1 080   11 668 

3

0. 

Закупуване на инвенторни климатични системи за СУ 

"Св.Св.Кирил и Методий" с.Самуил -5бр. 
7 500 0             

 
    7 500 

3

1. 

Закупуване на професионално МФУ за СУ "Св.Св.Кирил и 

Методий" с.Самуил -1бр. 
2 500 0             

 
    2 500 

3

2. 

Преносим компютър за ОУ "Христо Ботев" с. Владимировци- 
2 бр. 

1 668 0             
 

    1 668 

3

3. 

Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Св. 

Паисий Хилендарски" с. Хърсово 
1 080               

 
1 080     

  
Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи" 
82 909 0     0       

 
0 0 82 909 

  
Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - 

Държавни дейности 
32 909 0     0       

 
0 0 32 909 

3

4. 

Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦНСТПЛУИ 
с.Самуил(строителен надзор) 

1 140               
 

    1 140 

3

5. 

Реновиране на автомобилен подход на строеж"Ремонт и 
оборудване на ЦНСТ с.Богомилци, община Самуил"-първи 

етап:Изграждането на асансьор и необходимото към него 

техническо  помещение,реновиране на автомобилния подход, 
който е разположен северно от сградата на ЦНСТ, обновяване 

на алеята,осигуряваща пешеходен достъп до сградата,както и 

настилката около самата сграда"(строителен надзор) 

1 769               

 

    1 769 
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3

6 
Закупуване на автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 15 000 0             

 
    15 000 

3

7. 
Закупуване на дивани - 3 бр. за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци 4 500 0             

 
    4 500 

3

8. 

Закупуване на сушилня за дрехи -1 бр. за ЦНСТ ПЛУИ с. 

Богомилци 
1 500 0             

 
    1 500 

3

9. 

Закупуване на водогреен котел на твърдо гориво за 
ЦНСТПЛУИ с. Пчелина 

9 000 0             
 

    9 000 

  
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания-

Държавна дейност 
50 000               

 
    50 000 

4

0. 

Бойлер 500л. за инсталация на слънчева енергия ДПЛУИ 

Самуил 
3 000               

 
    3 000 

4

1. 
Бойлер -1бр. ДПЛУИ Самуил 1 000               

 
    1 000 

4

2. 
Закупуване на котел на твърдо гориво ДПЛУИ Самуил 20 000               

 
    20 000 

4

3. 
Закупуване на трактор за ДПЛУИ Самуил 12 000               

 
    12 000 

4

4. 

Закупуване на стълбищен транспортьор за ДПЛУИ Самуил -2 

броя 
14 000               

 
    14 000 

  
Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда" 
708 866 602 027 0 103 949 0 336 325 161 753 0 

 
18 413 88 426 0 

  

Дейност 619 Др.дейности по жилищно 

строителство,благоустройство и регионално развитие-

Местна дейност 

708 866 602 027 0 103 949 0 336 325 161 753 0 

 

18 413 88 426 0 

4

5. 

Реконструкция и разширение на Общинска сграда в 

с.Самуил  
167 566 161 753         161 753   

 
5 813     

  
        Реконструкция и разширение на Общинска сграда в 

с.Самуил (СМР) 
159 166 159 166         159 166   

 
      

  
        Реконструкция и разширение на Общинска сграда в 

с.Самуил (Строителен надзор) 
4 200 0             

 
4 200     

  
        Реконструкция и разширение на Общинска сграда в 

с.Самуил (Авторски надзор) 
4 200 2 587         2 587   

 
1 613     

4

6. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Пирин(площад) с. Самуил 
1 560 0             

 
1 560     

4

7. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Здравец с. Самуил 
1 080 0             

 
1 080     

4

8. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Вит с. Владимировци 
1 710 0             

 
1 710     

4

9. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Беласица с. Владимировци 
1 335 0             

 
1 335     

5

0. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Бистрица с. Владимировци 
1 635 0             

 
1 635     

5

1. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Тунджа с. Владимировци-I етап 
1 170 0             

 
1 170     
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5

2. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Тунджа с. Владимировци-II етап 
1 530 0             

 
1 530     

5

3. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Дунав с. Владимировци 
1 320 0             

 
1 320     

5

4. 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти на 

улица Сребърна с. Богданци 
1 260 0             

 
1 260     

5

5. 

Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда 

в обществена територия - централна част на с. 

Владимировци І етап  

103 949 103 949   103 949         

 

      

  

       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда 

в обществена територия - централна част на с. Владимировци 
І етап (СМР) 

95 499 95 499   95 499         

 

      

  

       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда 

в обществена територия - централна част на с. Владимировци 

І етап (изготвяне на технически проект) 

6 000 6 000   6 000         

 

      

  

       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда 

в обществена територия - централна част на с. Владимировци 

І етап (Строителен надзор) 

950 950   950         

 

      

  

       Реконструкция, естетизиране на достъпна селищна среда 
в обществена територия - централна част на с. Владимировци 

І етап (Авторски надзор) 

1 500 1 500   1 500         
 

      

5

6. 

П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна 

среда в обществ.територии в центр.част на с.Самуил-Етап 

IІ 

336 325 336 325       336 325     

 

      

  

     П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна 

среда в обществ.територии в центр.част на с.Самуил-Етап 
IІ(СМР) 

330 392 330 392       330 392     

 

      

  

     П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна 
среда в обществ.територии в центр.част на с.Самуил-Етап 

IІ(Строителен надзор) 

1 672 1 672       1 672     

 

      

  

     П-кт Реконструкция,естетизиране на достъпна селищна 

среда в обществ.територии в центр.част на с.Самуил-Етап 
IІ(Авторски надзор) 

4 261 4 261       4 261     

 

      

5

7. 

Обект "Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, 

община Самуил" - Етап І 
88 426               

 

  88 426   

  
     В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. 

Богданци, община Самуил" - Етап І 
49 039 0             

 
  49 039   

  
     В т.ч. Обект "Изграждане на спортна площадка в с. 

Богданци, община Самуил" - Етап І 
24 649 0             

 
  24 649   

  
     В т.ч.  Доставка и монтаж на съоръжения спортна 
площадка с. Богданци 

5 160 0             
 

  5 160   

  
     В т.ч. Непредвидени разходи за СМР в хода на изпълнение 

на обектите 
3 684 0             

 
  3 684   
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     В т.ч. Изработване на технически инвестиционен проект за 

спортна площадка с. Богданци 
3 684 0             

 
  3 684   

       В т.ч. Авторски надзор на проекта 736               
 

  736   

       В т.ч. Стрителен надзор на проекта 1 474 0             
 

  1 474   

  Функция VIII "Икономически дейности и услуги" 68 800 68 800           68 800    0   

  
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата" Местна дейност 

68 800 68 800           68 800 
 

      

5

8. 
Придобиване на 1 брой трактор за снегопочистване 60 000 60 000           60 000 

 
      

5

9. 
Механизирана техника - торачка 800 800           800 

 
      

6

0. 
Палетни вилици за багер 1 бр. 2 000 2 000           2 000 

 
      

6

1. 
Гребло за трактор -1 брой за снегопочистване  6 000 6 000           6 000 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-538 от инж. Джевдет 

Азис – Кмет на Община Самуил 

 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план – 

парцеларен план за трасе на кабел 20 кV захранващ 

трафопост в ПИ 04741.42.305, м. „КУФАЛЪ“ в 

землището на с. Богомилци, община Самуил, област 

Разград.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 29.527 

 

В община Самуил е постъпило заявление с вх.№ 

389/01.06.2021г. от заинтересуваните лица - Ибрахим 

Ахмедов Алиев и Айшегюл Диляверова Алиева за 

одобряване на подробен устройствен план – парцеларен 

план за трасе на кабел 20 кV захранващ трафопост в 

поземлен имот с идентификатор 04741.42.305 в местността 

„КУФАЛЪ“ в землището на с. Богомилци, община Самуил, 

област Разград, преминаващо през следните имоти: ПИ 

04741.42.220 – насип, насипище, частна общинска 

собственост и ПИ 04741.42.154 – за селскостопански, 

горски, ведомствен път, публична общинска собственост. 

Дължината на трасето е 103,50 м с определена сервитутна 

ивица по 2.00м осово от двете страни. Общо сервитутът е 

414 кв.м. 

 С решение 25.405 по протокол №25 от редовно 

заседание на 11.05.2021г. Общински съвет Самуил е 

разрешил изработването на проект за подробен 

устройствен план – парцеларен план и е одобрил задание 

по чл.125 от ЗУТ. 

 Проектът е обявен на заинтересуваните лица с 

обявление в Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2021г., 

интернет страницата на Общината и таблото за обявления в 

сградата на Общината. В законоустановения срок по 

чл.128, ал.5 от ЗУТ не са постъпили писмени възражения, 

предложения и искания по проекта от заинтересуваните 

лица. 

Проектът е разгледан и приет с решение №1 по 

протокол №3 от 04.08.2021г. на общински експертен съвет 

по устройство на територията. 

 

Във връзка с гореизложеното: 
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         На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 

129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма   

РЕШИ: 

 1. Одобрява подробен устройствен план – 

парцеларен план за трасе на кабел 20 кV захранващ 

трафопост в поземлен имот с идентификатор 04741.42.305 

в местността „КУФАЛЪ“ в землището на с. Богомилци, 

община Самуил, област Разград, преминаващо през 

следните имоти: ПИ 04741.42.220 – насип, насипище, 

частна общинска собственост и ПИ 04741.42.154 – за 

селскостопански, горски, ведомствен път, публична 

общинска собственост. Дължината на трасето е 103,50 м с 

определена сервитутна ивица по 2.00м осово от двете 

страни. Общо сервитутът е 414 кв.м. 

  

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30 - дневен срок 

от обнародването на обявлението за решението в 

„Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да го 

обжалват чрез Община Самуил пред Административния 

съд - Разград. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-539 от инж. Джевдет 

Азис – Кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Превеждане на временен безлихвен заем 

от бюджетната сметка на Община Самуил в СЕС в размер 

на 40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лв. / на основаниe 

Указания на Министерство на финансите, Дирекция 

“Държавно съкровище” ДДС 07/04.04.2008г. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 29.528 

 

Община Самуил в изпълнение на договор № 

BG05M9OP001-2.004-0062-C05 по ОП РЧР по процедура 

BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ –  

проект „Детство без граници”.   

Към настоящия момент, съгласно реда за 

извършване на плащания по договора е представено  

междинно искане за плащане, включващ периода 

01.02.2021 г. – 31.05.2021 г. като срока на верификация и 

решение на УО е не по-малко от 90 дни. 

С цел осигуряване на непрекъснатост в 

предоставянето на услугите по проекта и последващото 

изплащане на работни заплати към специалистите в 

отделните дейности, до верификация на отчета са 

необходими средства за покриване на разходи за работни 

заплати, осигурителни плащания и издръжка на горе-

изложения персонал в размер на 40 000.00 лв. /четиридесет 

хиляди лв. / до края на изпълнението на проекта. 

 

Във връзка с гореизложеното: 

 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

чл.104, ал.1, т.5 и във връзка с чл.104, ал.2 и ал.4 от Закона 

за публични финанси, Общински съвет на Самуил със „За” 

– 16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма   
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РЕШИ: 

 

Приема да отпусне временен безлихвен заем от бюджета в 

СЕС  в размер на 40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лв./, 

необходими за разплащане на разходи за работни заплати, 

осигурителни плащания и издръжка за месеците от август 

до декември вкл. 2021 г. за предоставяне на дейностите по 

проекта. 

 

Наименование Параграф  

Предоставен заем от 

бюджет 
76-00 

-  40 000.00 лв. 

Получен заем СЕС 76-00 + 40 000.00 лв. 

 Общо: 0 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-527 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на Списъка на 

пътуващи служители от Общинска администрация – 

Самуил за 2021 г. 

 

Общински съвет – Самуил Самуил със „За” – 16 гласа; 

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма приема 

следното  

 

РЕШЕНИЕ 29.529 

 

С приемане на Бюджета за 2021 година с Решение 

22.374/01.03.2021 г. на ОбС-Самуил е приет Списък на 

пътуващи служители /Приложение №10/ в Община Самуил 

от местоживеене до месторабота и обратно.  

Във връзка с постъпване на нови служители в 

Общинска администрация Самуил е необходимо 

актуализиране на Списък на пътуващи служители 

/Приложение №10/, като се добавят, следните служители: 

- Ферихан Метинова Илияз, назначена на длъжност 

Оперативен счетоводител по Програма „Старт на 

кариерата“ пътуваща по маршрут с. Голяма вода до 

с. Самуил  и обратно; 

- Красимира Йорданова – Главен счетоводител, 

пътуваща по маршрут гр. Разград до с. Самуил  и 

обратно. 

 

Във връзка с гореизложеното: 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Самуил, със „За” – 16 

гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма 

 

РЕШИ: 

 

Допълва и актуализира Списъка на пътуващи 

служители от Общинска администрация – Самуил за 2021 

г. по Приложение №10 от Решение 22.374 от 01.03.2021г. 

на Общински съвет Самуил, считано от 02.07.2021 г., като 

допълва : 

- Ферихан Метинова Илияз – Оперативен 

счетоводител, пътуваща по маршрут с. Голяма вода 

– с. Самуил  и обратно; 

- Красимира Йорданова – Главен счетоводител, 

пътуваща по маршрут гр. Разград - с. Самуил  и 

обратно. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок след обявяването му пред Административен 

съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-528 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в „Програмата 

за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в  Община Самуил през 2021 г.”  на  ОбС -  

Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 29.530 

 

Проявен е интерес за поставяне на два броя кафе – 

автомати в УПИ № I, квартал 33 с НТП-Парк с Акт № 

1896/21.01.2014г. за Публична общинска собственост в с. 

Желязковец, ул. “Тракия“ № 43, община Самуил.   

 Моля  Общински съвет Самуил да  извърши 

изменение и допълнение на  свое Решение 

№22.364/01.03.2021г., изменена и допълнена с:  Решение 

№24.391/20.04.2021г.; Решение №25.406/11.05.2021г. и 

Решение №28. 509/ 15.07.2021г., в  „Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  

Самуил в Раздел І. т.6. „Описание на имотите, за които ще 

се  проведат търгове с явно наддаване или  публично 

оповестени конкурси  за отдаване под наем  на имущество   

през 2021 г.“ , да се добави:  

 - т. 6.13. Отдаване под наем на празно общинско място 

за поставяне на кафе-автомати в УПИ № I, квартал 33 с НТП-

Парк с Акт № 1896/21.01.2014г. за Публична общинска 

собственост в с. Желязковец, ул. “Тракия“ № 43, община 

Самуил.   

 

Предвид гореизложеното: 

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от 

ЗОС, ОбС-Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма  
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РЕШИ: 

І. Измененя и допълва  „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Самуил през 2021 г.”  на ОбС -  Самуил, в Раздел І.   т.6. 

„Описание на имотите, за които ще се  проведат 

търгове с явно наддаване или  публично оповестени 

конкурси  за отдаване под наем  на имущество   през 

2021 г.“ се добавя т.6.13, който придобива следния  вид:  

6. Описание на имотите, за които ще се  проведат търгове с 

явно наддаване или  публично оповестени конкурси  за 

отдаване под наем  на имущество   през 2021 г.:     

         6.1. На 18.02.2021г. изтича срока на Договор за наем 

№35/18.02.2016г. сключен със Затие Тахсин Назиф от 

с.Кривица, с който е отдаден под наем самостоятелен обект 

с предназначение за „Смесен магазин“, находящ се на 

първия етаж  на сграда „Читалище“ с.Кривица, ул.Ивайло 

№42А, община Самуил  за извършване на търговска 

дейност. Предлагам  да се открие нова процедура за 

отдаване под наем  на гореописания имот.  

         6.2. На 02.05.2021г. изтича срока на Договор за наем 

№143/02.05.2018г. сключен с Гюнеж Ридван Исмаил от 

с.Владимировци, с който е отдаден под наем  поземелн 

имот №11449.73.269.2 с предназначение Сграда за 

търговия със застроена площ от 58.20 кв.м. 

с.Владимировци за селскостопанска аптека. Предлагам  да 

се открие нова процедура за отдаване под наем  на 

гореописания имот.  

        6.3. На 12.05.2021 г. изтича срока на договор 

№118/12.05.2016 г.   сключен с ЕТ „Д-р Донка Иванова – 

ДПМПи П“, с който са отдадени под наем  две помещения  

- лекарски кабинети в с.Владимировци, ул. Васил Левски 

№4  със застроена площ от 44.00 м2. Предлагам  да се 

открие нова процедура за отдаване под наем  на 

гореописания имот.  

           6.4. На 20.06.2021 г. изтича срока на договор за наем 

№138/20.06.2016 г. сключен  с ЕТ „Ритъм-ФМ-Мартин 

Чиков“, с който са отдадени под наем  част от покрива на 

сграда „Училище“ в с.Владимировци;  част от покрива на 

сграда „Училище“ с.Ножарово; част от покрива на сграда 

„Училище“ с.Самуил; част от покрива на сграда 

„Читалище“ с.Здравец  за монтиране на система за 

интернет услуги. Предлагам  да се открие нова процедура 

за отдаване под наем  на гореописания имот. 

          6.5. На 17.08.2021г. изтича срока на договор 

№320/17.08.2020 г. сключен с Фиданка Георгиева 

Ахмедова, с който е отдаден  под наем поземлен имот 

№77579.110.669 с НТП-полски път в с.Хърсово за ползване 

за животни. Предлагам  да се открие нова процедура за 

отдаване под наем  на гореописания имот.  

         6.6. На 12.10.2021 г. изтича срока на договор за наем 

№211/12.10.2016 г., сключен с „Цифрови системи” ЕООД 

гр.Варна, с който са  за отдадени под наем: Част от покрива 

на сграда „Читалище“ в с.Богомилци; Част от покрива на 

сграда „Читалище“ с.Хърсово за монтиране на система за 

интернет услуги. Предлагам  да се открие нова процедура 

за отдаване под наем  на гореописания имот.  

         6.7. На 15.12.2021 г. изтича срока на договор 

№414/15.12.2020 г. сключен с ЕТ „Туги-Ф-Февзи Юмер“, с 

който са отдадени под наем 30000 м2  от поземлен имот 

№58877.5.309  целият от 182917 м2 с.Пчелина  за ползване 

за животни. Предлагам  да се открие нова процедура за 

отдаване под наем  на гореописания имот.  

           6.8.  На 21.09.2021г. изтича срока на Договор за наем 

№197/21.09.2016г. сключен със Селятин Хасан Риза  с 

постоянен адрес: с.Самуил, ул.“ Васил Левски“ №34,  за 

отдаване под наем на  УПИ №IX-184 в квартал 64 с площа 

от 3788 кв.м. по плана на с.Самуил с админастративен 

адрес: с.Самуил, ул.“Васил Левски“ №62, община Самуил, 

върху който е устроен пчелин. Предлагам  да се открие 

нова процедура за отдаване под наем  на гореописания 

имот.  

      6.9. Отдаване под наем  на  поземлен имот 

№11449.21.59  с площ от 32027 кв.м. с НТП „Ливада“ 
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по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Владимировци  за стопанската 2021-2022 г.. 

           6.10. Отдаване под наем на  поземлен имот 

№11449.50.55 с площ от 660 кв.м., местността Кьолджек с 

НТП - нива  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Владимировци, община Самуил, област 

Разград  и поземлен имот №11449.50.58 с площ от 1444 

кв.м., местността Кьолджек с НТП - нива  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, 

община Самуил, област Разград  за срок от 5 години. 

            6.11. Отдаване под наем  на земи от общинския 

поземлен фонд с НТП – ниви  за   заграждане  с електро – 

пастир за  паша на животни, както следва: имот с 

идентификатор №77579.110.514, площ – 1978 кв.м. с НТП - 

нива, местността „До селото“ в землището  на  с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4325/12.03.2021 г.; Имот с 

идентификатор №77579.110.515, площ – 2039 кв.м. с НТП - 

нива, местността „До селото“ в землището  на  на 

с.Хърсово съгласно АЧОС №4326/12.03.2021г.; Имот с 

идентификатор №77579.110.516, площ–1682 кв.м. с НТП-

нива, местността „До селото“ в землището  на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4327/12.03.2021 г.; Имот с 

идентификатор №77579.110.517, площ – 3909 кв.м. с НТП - 

нива, местността „До селото“ в землището  на с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4328/103.2021 г.; Имот с идентификатор 

№77579.110.518, площ – 2126 кв.м. с НТП - нива, 

местността „До селото“ в землището  на  с.Хърсово; Имот 

с идентификатор №77579.110.520, площ – 2511 кв.м. с НТП 

- нива, местността „До селото“ в землището  на  с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4331/19.03.2021 г.; Имот с 

идентификатор №77579.110.548, площ –  1255 кв.м. с НТП 

- нива, местността „До селото“ в землището  на  с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4341/19.03.2021 г.; Имот с 

идентификатор №77579.110.549, площ – 1376 кв.м. с НТП - 

нива, местността „До селото“ в землището  на  с.Хърсово 

съгласно АЧОС №4342/19.03.2021г.; Имот с 

идентификатор №77579.110.550, площ –  4577 кв.м. с НТП 

- нива, местността „До селото“ в землището  на  с.Хърсово, 

съгласно АЧОС №4343/19.03.2021 г.  

 6.12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№11449.73.269.1.7 със застроена площ от 18.15 кв.м. за 

„Здравни и социални услуги“  в с. Владимировци. 

6.13. Отдаване под наем на празно общинско място за поставяне 

на кафе-автомати в УПИ № I, квартал 33 с НТП-Парк с Акт 

№ 1896/21.01.2014г. за Публична общинска собственост в 

с. Желязковец, ул. “Тракия“ № 43, община Самуил.   

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок по АПК пред Административен съд Разград.

  

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-529 от Севим 

Рамаданова – зам.-кмет на Община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под 

наем на  празно общинско място  за поставяне на кафе-

автомати в  с. Желязковец, ул. “Тракия“ № 43 чрез  

публичен  търг с явно наддаване. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 16.08.2021 г. 

 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али  ЗА 

4 Юлиан Аврамов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил    ЗА 

11 Динчер Али Чауш            ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Алпер Зикри Чауш ЗА 

14 Стефан Николов Савов ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29.531 

 

Проявен е интерес за поставяне на два броя кафе – 

автомати в УПИ № I, квартал 33 с НТП-Парк с Акт № 

1896/21.01.2014г. за Публична общинска собственост в с. 

Желязковец, ул. “Тракия“ № 43, община Самуил.  
 Същият е включени в Програмата за управление  и  

разпореждане с имоти – общинска собственост   през  2021 год в 

раздел І., т. 6. 13 
 Предвид  гореизложеното и на основание чл.8, ал.1 и 

чл.14, ал.7  от ЗОС; чл.16, ал.4  от Наредба №2 на ОбС Самуил, 

предлагам да се открие  процедура за отдаване под наем  на 

празно общинско място  за поставяне на два броя кафе-

автомати в УПИ № I, квартал 33 с НТП-Парк с Акт № 

1896/21.01.2014г. за Публична общинска собственост в с. 

Желязковец, ул. “Тракия“ № 43, община Самуил, чрез 

публичен търг с явно наддаване.  

  

Във връзка с гореизложеното: 

 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7  

от ЗОС; чл.16, ал.4  от Наредба №2, Общински съвет – 

Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма  

РЕШИ: 

 1. Да  се  проведе  публичен   търг   с явно наддаване  

за отдаване под наем на празно общинско място  за 

поставяне на два броя кафе-автомати  в УПИ № I, квартал 

33 с НТП-Парк с Акт № 1896/21.01.2014г. за Публична 
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общинска собственост в с. Желязковец, ул. “Тракия“ № 43, 

община Самуил, както следва: 

       1. Поставяне на два броя кафе-автомати в парк с 

Желязковец; 

2.Определя се: 

    2.1.Първоначална тръжна цена – 50.00 лв. без ДДС, за 1 

брой, определена по Приложение №1 по чл.16, ал.6 от 

Наредба №2 на ОбС Самуил за едно място; 

    2.2.Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната 

тръжна цена; 

    2.3. Депозит за  участие  - 10 % от първоначалната 

тръжна цена; 

    2.4.Срок на наемното отношение –  3 (три) год.; 

    2.5.Оглед на имота - всеки работен ден до крайния срок 

за подаване на заявленията. 

3.Списък на документите, които трябва да се представят от 

кандидатите за участие в търга: 

    3.1.Заявление за участие в търга по образец; 

    3.2.Декларация   за липса на конфликт на интереси  по 

образец; 

    3.3.Декларация за запознаване с тръжните условия, 

състоянието на имота и извършен оглед  по образец; 

    3.4. Квитанция към приходен касов ордер за платен 

депозит. 

    3.5.Удостоверение за актуално състояние за юридически 

лица регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, а за физическите лица копие от документ 

за самоличност; 

4. Документите, които трябва да се представят служебно от 

администрацията  за кандидата: 

   4.1. Служебна справка от дирекция ,,АПОФД” при 

община Самуил за наличие или липса на други финансови 

задължения към община Самуил; 

   4.2. Удостоверение  за липса на задължения към звено 

МДТ – Самуил. 

5. При задължения по т.4.1. и 4.2 кандидатите не се 

допускат до участие в търга.  

6.Упълномощава кмета на общината със своя заповед да 

определи дата и назначи комисия  за провеждане  на търга  

и сключване договор  със спечелилия в търга участник.  

7. Задължава  кмета на общината съгласно чл.52, ал.5 от 

ЗМСМА, не по-малко от 30 % от постъпилите средства да 

бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно 

значение на съответното населено място. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7-дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-

дневен срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            188 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-530 от  Сами Сами -  

зам.-кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична 

помощ на лицето Г. Г.М. от с.Хърсово, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; 

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма приема 

следното 
 

РЕШЕНИЕ 29.532 
 

Постъпила е молба с Вх.№ 3528/04.08.2021г. от лицето Г. 

Г. М. от с.Хърсово, община Самуил с искане за отпускане 

на еднократна помощ за социални потребности. 

      Господин М. е направил разходи по погребението на 

сестра си В. Г. И., която е починала на 03.08.2021г., поради 

което се намира в затруднено финансово положение.  

 

   Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за погребението.  

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.3 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил,  със „За” – 16 гласа; 

„Против” – няма; „Въздържали се” – няма отпуска 

еднократна парична помощ на лицето Г. Г. М. от 

с.Хърсово, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград 

в 7- дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 
 

 Докладна записка с вх. № 61-02-531от  Сами Сами -  зам.-кмет на 

община Самуил. 

 

      ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Е. 

И. Д. от с. Голям извор, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – няма; 

„Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 29. 533 

 

Постъпила е молба с Вх.№2694/16.06.2021г. от лицето Е. И. Д. от 

с.Голям извор, община Самуил с искане за отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

    Госпожа Д. и съпругът й са безработни. Семейството е четиричленно 

с две деца. Детето й В. Н. М. по спешност постъпва за лечение в 

УМБАЛ „Света Марина“-Варна с диагноза „Нефрозен синдром, 

незначителни гломерулни нарушения“. Поради липса на финансови 

средства не може да покрие разходите по лечението на детето си. 

 

     Необходими са й финансови средства за покриване на разходите за 

лечение. 

 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от „Правилник 

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ” ОбС-

Самуил, със „За” – 16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали се” – 

няма отпуска еднократна парична помощ на лицето Е. И. Д. от с.Голям 

извор, община Самуил в размер на 100 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- дневен срок от 

приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по 

АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-532 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 
 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Е. М.  М. от с.Самуил, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 29. 534 
 

      Постъпила е молба с Вх.№ 2222/28.05.2021г. от лицето Е. М. 

М. от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

   Госпожа М. е вдовица, пенсионерка по болест с 72% т.н.р. с 

диагноза „Злокачествено новообразувание на шийката на 

матката“. На 21.10.2020г. е постъпила за лечение в МБАЛ  

гр.Разград с диагноза „COVID-19 идентифициран вирус“. 

Поради разходите по лечението лицето се намира в затруднено 

финансово положение.  

   Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за лечение.  

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил отпуска еднократна парична 

помощ на лицето Е. М. М. от с.Самуил, община Самуил в 

размер на 200 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 

по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-533 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 
 

      ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето К.             И. Х. от с.Здравец, община Самуил. 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 29. 535 

 

Постъпила е молба с вх.№ 2900/30.06.2021г. от лицето К. И. Х. 

от с.Здравец, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за домакинство пострадало от наводнение. 

         Проливните дъждове наводнили мазето и двора на 

господин Х.. Нанесени са материални щети на домакинството. 

         Необходими са му финансови средства за покриване на 

разходите за възстановяване на щетите от наводнението. 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.2 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил отпуска еднократна парична 

помощ на лицето К. И. Х.  от с.Здравец, община Самуил в 

размер на 300 лв. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-534 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето М. Х. А. от с.Самуил, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 29. 536 

 

Постъпила е молба с Вх.№2116/19.05.2021г. от лицето М. Х. А. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

    Господин А. е пенсионер по възраст. На 20.11.2020г. е 

постъпил за лечение в МБАЛ гр.Разград с диагноза „COVID-19 

идентифициран вирус“. Поради разходите по лечението лицето 

се намира в затруднено финансово положение.  

   Необходими са му  финансови средства за покриване на 

разходите за лечение.  

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил отпуска еднократна парична 

помощ на лицето М. Х. А. от с.Самуил, община Самуил в 

размер на 200 лв. 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-535 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Н. Х. Х. от с.Самуил, община Самуил. 
 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 29. 537 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 2601/10.06.2021г. от лицето Н. Х. Х. 

от с.Самуил, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за оперативно лечение. 

        Госпожа Х. на 16.05.2021г. е постъпил за оперативно 

лечение на глава в  МБАЛ Сърце и мозък- гр.Плевен с диагноза 

„Tu cerebri regif temporooccipitalis dextra glioblastoma“. Поради 

разходите за оперативно лечение на стойност 5 450лв., 

следоперативно лечение и прегледи в гр.Плевен лицето се 

намира във финансово затруднение. 

        Необходими са и финансови средства за покриване на 

разходите за лечение. 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.1 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил отпуска еднократна парична 

помощ на лицето Н. Х. Х. от с.Самуил, община Самуил в размер 

на 200 лв. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  
                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   Протокол № 29 

от редовно заседание на 16.08.2021 г. 

 
 Докладна записка с вх. № 61-02-536 от  Сами Сами -  зам.-

кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на 

лицето Ф. Ш. М. от с.Пчелина, община Самуил. 

 

Общински съвет – Самуил, със „За” –16 гласа; „Против” – 

няма; „Въздържали се” – няма приема следното 
 

РЕШЕНИЕ 29. 538 

 

Постъпила е молба с Вх.№ 2901/30.06.2021г. от лицето Ф. Ш. 

М. от с.Пчелина, община Самуил с искане за отпускане на 

еднократна помощ за домакинство пострадало от наводнение. 

         Госпожа М. е пенсионерка. Проливните дъждове 

наводнили мазето  и са нанесени са материални щети на 

домакинството. 

         Необходими са й финансови средства за покриване на 

разходите за възстановяване на щетите от наводнението. 

        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.2 от 

„Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ” ОбС-Самуил отпуска еднократна парична 

помощ на лицето Ф. Ш. М.  от с.Пчелина, община Самуил в 

размер на 300 лв. 

 

 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Самуил и Областния управител на Област Разград в 7- 

дневен срок от приемането му.  
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                      /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ………………… 

                        /Севил Ниязи-Хамид/ 
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