П Р О Т О К О Л № 43
Днес, 28.05.2015 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.59
от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5. Дияна Стоянова Агностева
6.Димитър Георгиев Андреев
7.Кръстю Василев Кръстев
8. Иво Райчов Гочев
9.Милена Драгиева Полизанова
10.Милена Иванова Драгнева
11.Марин Пенчев Маринов
12.Мустафа Али Ибрям
13.Недка Манолова Пенева
14.Николай Маринов Ненов
15.Назик Назиф Кямил
16. Радко Атанасов Костадинов
17.Сечкин Халил Мехмед
18.Станислава Шидерова Налбантова
19.Христо Николаев Дянков
20.Яница Димитрова Тунчева
Общинският съветник Диянка Александрова Добрева не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия. / вх.№1921
2.Изменение на Правилник за реда за използване на спортни обекти и
съоръжения-общинска собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта
и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на община Провадия. /
вх.№1924
3.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2016
г. /вх.№1937
4.Информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически увреждания
за 2014 г. / вх.№1933
5.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2014 г. /
вх.№1935
6.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия за 2014 г. / вх.№1934
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7.Информация за дейността на Общински детски комплекс през учебната 2014
г. - 2015 г. / вх.№1928
8.Информация за нивото на въвеждане на комплексното административно
обслужване в община Провадия. / вх.№1927
9.Отчет на програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия за 2014 г. / вх.№1929
10.Докладни записки с вх.№1925, 1926, 1930, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения в дневния ред? Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов – зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в точка десет от проекта за дневния ред да бъдат включени
докладни записка с вх.№ 1945, 1946, 1947. Става въпрос за откриване на процедура
за предоставяне на концесии върху обекти публична общинска собственост – трите
язовира в Манастир, Тутраканци и Измътец. Докладните записка са разгледани на
комисиите. Становищата от всички институции са дошли, затова ги предлагаме.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Други предложения за корекции в дневния ред?
Няма такива. Предлагам на вашето внимание, колеги, коригирания дневния ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия. / вх.№1921
2.Изменение на Правилник за реда за използване на спортни обекти и
съоръжения-общинска собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта
и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на община Провадия. /
вх.№1924
3.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2016
г. /вх.№1937
4.Информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически увреждания
за 2014 г. / вх.№1933
5.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2014 г. /
вх.№1935
6.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия за 2014 г. / вх.№1934
7.Информация за дейността на Общински детски комплекс през учебната 2014
г. - 2015 г. / вх.№1928
8.Информация за нивото на въвеждане на комплексното административно
обслужване в община Провадия. / вх.№1927
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9.Отчет на програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия за 2014 г. / вх.№1929
10.Докладни записки с вх.№1925, 1926, 1930, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939,
1945, 1946, 1947.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 20 с
20 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на
……………. местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия
а/№1921-Доклад от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия и
изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед №1144 от
04.05.2015 г. на кмета на община Провадия, относно предложение за обсъждане и
приемане от Общински съвет Провадия проект за изменение на Наредба №8 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, на заседанието на ПК
“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ бяха направени дискусии по докладната
и се обединихме около становището, както и вносителя направи предложение, за
корекция на предложенията по отношение на наредбата, на предложените промени в
наредбата за т.18.5 - За провеждане на учебно-тренировъчна и спортно състезателна
дейност от лицата по чл.4, ал.3 и чл.9, ал.1 от Правилника за реда за използване на
спортни обекти и съоръжения-общинска собственост за нуждите на физическото
възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на
община Провадия. Давам думата на г-жа Блага Петрова да съобщи гласуването на
комисията по предложението.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Становището на комисията е следното: Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“
прие предложенията за изменение на т.018.5 в смисъл – спортната площадка да бъде
използвана за провеждане на масови начинания-спортни състезания и учебни
дейности и за отпадането на т.018.6. Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“ прие
докладната записка с приетите предложения.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Петрова. Г-н Станков ще ни съобщи становището на
комисията по ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
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Божидар Станков-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Уважаеми дами и господа, комисията с 6 гласа „за“ подкрепя предложението,
направено от ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“. И отново с 6 гласа
„за“ приема докладната с представените промени. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Станков. Г-н Сечкин Мехмед-председател на ПК
”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани“ ще ни съобщи становището на комисията.“
Сечкин Мехмед-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 5 гласа „за“ прие предложението от вносителя за изменение на
т.018.5, а именно: За провеждане на учебно-тренировъчна и спортно състезателна
дейност от лицата по чл.4, ал.3 и чл.9, ал.1 от Правилника за реда за използване на
спортни обекти и съоръжения-общинска собственост за нуждите на физическото
възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на
община Провадия. Комисията с 5 гласа „за“ прие докладната записка с
предложението с промяната от вносителя. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Мехмед. Г-н Кръстев -председател на ПК ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“ ще ви уведоми по въпроса.“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 5 гласа „за“ прие предложението от вносителя за изменение на
т.018.5.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Кръстев. Г-н Пенчев-председател на ПК “Икономическо
развитие, европейски фондове, общинска собственост и приватизация“ и зам.председател на ОбС ще ви даде становището на комисията.“
Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“
„Комисията с 4 гласа „за“ прие предложението от вносителя за изменение на
т.018.5 и също с 4 гласа „за“ прие докладната записка с предложението за промяна
от вносителя.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Становища и изказвания по докладната, колеги?
Няма такива. Ще гласуваме първо направените предложения и после анблок цялото
предложение за корекции в наредбата. Подлагам на гласуване предложението на
вносителя за изменение на т.018.5 по следния начин: 018.5. За провеждане на
учебно-тренировъчна и спортно състезателна дейност от лицата по чл.4, ал.3 и чл.9,
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ал.1 от Правилника за реда за използване на спортни обекти и съоръженияобщинска собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните
с тях обслужващи и спомагателни дейности на община Провадия. Който е „за“, моля
да гласува? Благодаря ви, с 20 „за“ предложението се приема.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
изменение на т.018.5 по следния начин: 018.5. За провеждане на учебнотренировъчна и спортно състезателна дейност от лицата по чл.4, ал.3 и чл.9, ал.1 от
Правилника за реда за използване на спортни обекти и съоръжения-общинска
собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях
обслужващи и спомагателни дейности на община Провадия. Общинските съветници
гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ приеха
предложението.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на ПК „Финанси, местни данъци и
такси“, подкрепено от ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ за отпадане
на т.018.6 от проекта за решение с текст: За провеждане на събития организирани от
политически партии, коалиции, инициативни комитети и формации / обединения.
Който е „за“, моля да гласува? Благодаря ви, с 20 „за“предложението се приема.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
„Финанси, местни данъци и такси“, подкрепено от ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ за отпадане на т.018.6 от проекта за решение с
текст: За провеждане на събития организирани от политически партии, коалиции,
инициативни комитети и формации / обединения. Общинските съветници гласуваха
и от общо 20 с 20 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ приеха предложението.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към гласуване на целите предложения с така направените
гласувани вече промени.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с направените
промени поименно и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 843
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.5, ал.1 т.6 от
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия, Общински
съвет Провадия:
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1.Изменя и допълва Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия, както следва:
1.1.В раздел „Други услуги“ на Приложение 1 към чл.53 на наредбата се
създава точка 018
№
018
018.1

018.2

Услуга
Ползване на спортна площадка гр.Провадия:
За отборни срещи по минифутбол:
-За учащи
-За възрастни
За отборни срещи по волейбол:
-За учащи
-За възрастни

За те За тенис на корт:
018.3
Със с -Със собствени топки и ракети
-С топки и ракети общинска собственост

Цена на услуга

6.00 лв. на час
10.00 лв. на час
6.00 лв. на час
10.00 лв. на час
8.00 лв. на час
12.00 лв. на час

018.4

За ползване на спортната площадка с осветление в 15.00 лв. на час
тъмната част на денонощието
Зимно работно време - до 20:00 часа
Лятно работно време - до 22:00 часа

018.5

За провеждане на учебно-тренировъчна и спортно 20.00 лв. на час
състезателна дейност от лицата по чл.4, ал.3 и чл.9,
ал.1 от Правилника за реда за използване на
спортни
обекти
и
съоръжения-общинска
собственост за нуждите на физическото възпитание
и спорта и свързаните с тях обслужващи и
спомагателни дейности на община Провадия

1.2.Раздел „Култура“ на Приложение 1 към чл.53 на наредбата се изменя по
следния начин:

001.

Култура
/изм.Решение №4-48 от 28.12.2011 г., изм. Решение 23488 от 25.07.2013г./ Вход за градски исторически
музей и художествена галерия
- за възрастни
2.00 лв.
- за учащи и пенсионери /ново/
1.00 лв.
- за деца до 7 години и хора с увреждания/ново/
безплатно

002.

/изм.Решение 23-488 от 25.07.2013 г./ Беседа в 10.00 лв./група
градския исторически музей и художествената галерия

002.1

/нова Решение 23-488 от 25.07.2013 г./ Беседа на 10.00 лв.
крепостта „Овеч“
Вход за крепостта „Овеч“

004
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004.1

004.4

/изм. Решение №4-48/28.12.2011 г./
-за възрастни
-за учащи и пенсионери /ново/
-за деца до 7 години и хора с увреждания /ново/
-за групи над 20 човека се прави отстъпка 20 %

2.00 лв.
1.00 лв.
безплатно

Ползване Исторически музей от организации с 150.00 лв. на час
нестопанска цел и физически лица /ново/
Ползване на Художествена галерия от организации с 120.00 лв. на час
нестопанска цел и физически лица /ново/

1.3.В Глава трета „Цени и такси на неуредените със закон услуги, оказвани
или предоставяни от общината на физически и юридически лица“.
1.3.1.Създава нова алинея № 6 към чл.48:
„(6). Цената на комплексната административна услуга се определя като сбор
от таксите/цените на отделните услуги, определени в тази наредба, включително и
цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.“
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Втора точка –Изменение на Правилник за реда за използване на спортни
……………. обекти и съоръжения - общинска собственост за нуждите на
физическото възпитание и спорта и свързаните с тях
обслужващи и спомагателни дейности на община Провадия
а/№1924-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект за
изменение на Правилник за реда за използване на спортни обекти и съоръженияобщинска собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните
с тях обслужващи и спомагателни дейности на община Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 844
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия извършва промяна в Правилника за реда
за използване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост за нуждите
на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни
дейности на община Провадия, както следва:
1.В чл.4, ал.3, от словосъчетанието „наемна цена“ да отпадне думата „наемна“.
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1.2.В чл.5, ал.3 се изменя по следния начин: „В случаите на чл.4, ал.3
дължимата цена на услугата се заплаща в касата на община Провадия, преди
провеждане на състезанието, за което се издава фактура.
1.3.В чл.9, ал.1, от словосъчетанието „наемна цена“ да отпадне думата
„наемна“.
1.4.Чл.21, ал.2 се изменя по следния начин: „Безвъзмездното ползване по ал.1
не се отнася за обектите „Плувен басейн“, „Фитнес зала“ и „Спортна площадка“, за
които се заплаща цена за ползване, определена съгласно Наредба за определянето и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия, с изключение на дните, обявени за безплатно ползване съгласно заповед
на кмета на община Провадия“.
1.5. В чл.28. ал.1 текстът „дирекции „Устройство на територията, екология и
общинска собственост“ и „Образование, спорт, туризъм и социални дейности“ се
изменя по следния начин: „отдели „Устройство на територията, екология и
общинска собственост“ и „Хуманитарни дейности и програми за развитие“.
2.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
Трета точка – Годишен план за развитие на социалните услуги в община
……………. Провадия за 2016 г.
а/№1937-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община
Провадия за 2016 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши питания и становища,
колеги по докладната №1937? Заповядайте г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Дами и господа,
Една докладна, която този ОбС приема в годините, когато той си реши. Вече
сме закъснели с един месец за тази година. Миналата година не приемахме такава,
защото по-предходната година приехме за две години едновременно, независимо, че
правилника казва до края на април на текущата година, но това е констатация само.
Моето мнение е, че община Провадия е длъжник на хората с увреждания и
възрастните хора. Тъй като това е една програма, която би се отразила при
кандидатстването, при възможност на общината да кандидатства по проекти за тях,
много ми се щеше в нея да видя един Център за социална рехабилитация и
интеграция на възрастни хора и хора с увреждания. Хубаво са предвидени услуги за
възрастни хора с физически увреждания и стари хора, но за мен те са насочени към
възрастните хора, които в момента се намират в домове. А има много възрастни
хора и хора с увреждания, които живеят на територията на нашата община и те се
нуждаят от такива услуги. Почасови услуги за хора с увреждания и възрастни хора.
Не знам дали бих могла да предложа такава точка. Не съм присъствала на комисия.
Нямах възможност да дойда на второто заседание на комисията, но предполагам, че
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това е една програма, в която, ако има такава възможност общината, бихме могли да
допълним през годината и да се кандидатства за това.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други становища, колеги? Така, няма
становища. Няма конкретно формулирано предложение за промени, поради това
предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 845
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за социално
подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилник за прилагане на закон за социално
подпомагане, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия
за 2016 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
настоящото решение.
Четвърта точка – Информация за дейността на Дом за възрастни хора с
………………… физически увреждания за 2014 г.
а/№1933-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически
увреждания
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. В залата присъства
директорката на дома д-р Василева, колеги, ако имате въпроси и питания към нея
или към вносителя по принцип общината, имате думата. Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 846
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически
увреждания за 2014 г.
Пета точка – Информация за дейността на Домашен социален патронаж за
…………..
2014 г.
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а/№1935-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Домашен социален патронаж
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Тук е социалния работник от
Домашен социален патронаж, ако имате въпроси? Вие сте, колеги? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 847
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия :
1.Приема информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2014 г.
Шеста точка – Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна
……………. възраст и лицата с увреждания в община Провадия през 2014 г.
а/№1934-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия през 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги по докладна №1934? Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 848
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия :
1.Приема информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания в община Провадия през 2014 г.
Седма точка – Информация за дейността на Общински детски комплекс
……………… Провадия през учебната 2014 / 2015 год.
а/№1928-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Общински детски комплекс Провадия през
учебната 2014 / 2015 год.

10

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Присъства г-жа Ивелина Радева –
директор на ОДК, ако имате въпроси, становища, питания, изказвания, колеги моля.
Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 849
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на Общински детски комплекс Провадия
през учебната 2014/2015 год.
Осма точка – Информация за нивото на въвеждане на комплексното
…………….
административно обслужване в община Провадия
а/№1927-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за нивото на въвеждане на комплексното административно
обслужване в община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя, колеги. Няма различни становища
на комисиите. Ваши становища и изказвания по докладната? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 850
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за нивото на въвеждане на комплексното
административно обслужване в община Провадия.
Девета точка – Отчет за изпълнение на програмата за овладяване
……………….
популацията на безстопанствените кучета на територията
на община Провадия за 2014 г.
а/№1929-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Преди да преминем към вашите
изказвания и становища давам думата на г-жа Блага Петрова-председател на ПК
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“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ да изрази различното становище на
комисията.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 6 гласа „за“ гласува предложението общинска администрация да
предприеме мерки за заплащане на дължимата такса от собствениците,
притежаващи куче и увеличаване на събираемостта на таксата. Комисията с 6 гласа
„за“ приема докладната записка с гласуваното предложение.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Петрова. Становища и изказвания, колеги по докладната?
Няма такива. Подлагам на гласуване първо току-що направеното предложение,
гласувано и предложено от ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, а
именно: Общинска администрация да предприеме мерки за заплащане на дължимата
такса от собствениците, притежаващи куче и увеличаване на събираемостта на
таксата. Който е „за“ така направеното предложение, моля да гласува. Да, благодаря
с 20 гласа „за“ предложението се приема.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ - Общинска администрация да
предприеме мерки за заплащане на дължимата такса от собствениците,
притежаващи куче и увеличаване на събираемостта на таксата. Общинските
съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха проекта за решение с приетото предложение
за промяна и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 851
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2014 г.
2.Общинска администрация да предприеме мерки за заплащане на дължимата
такса от собствениците, притежаващи куче и увеличаване на събираемостта на
таксата.
Десета точка – Докладни записки
……………..
а/№1925- Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на крайпътните насаждения-плодни дървета, собственост
на община Провадия
Кворум: 19 Общинският съветник Иво Райчов Гочев не присъства в залата.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от страна на вносителя няма. Ваши становища,
питания по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 852
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.8, ал.3 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от Закона за пътищата,
Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от три години крайпътните насаждения /плодни
дървета орехи/, включени в състава на пътните принадлежности на общинските
пътища на територията на община Провадия, след провеждане на публичен търг с
явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена на годишния наем от 3.60 лв. / три лева и 60
ст./ с ДДС на едно плодно дърво.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение
Кворум: 20 Общинският съветник Иво Райчов Гочев присъства в залата.
б/№1926-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план
/ПУП-ПП/ и даване на предварително съгласие за проектно трасе на водопровод
през имоти общинска собственост в землището на с.Венчан
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги по докладната? Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 853
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
на територията, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия реши:
І.Разрешава изработване на подробен устройствен план - нарцеларен план
/ПУП - ПП/ на трасе на водопровод за захранване на поземлен имот №007048
находящ се в землището на с. Венчан, ЕКАТТЕ10663, общ. Провадия, собственост
на “Шато Венчан“ ООД, ЕИК 202840293 със седалище и адрес на управление в
гр.Варна, ПК 9000 Община Варна, Област Варна, район“Одесос“, ул.“Бузлуджа“№
7-9 с управляващ Георги Недялков Кючуков, който преминава през имоти: имот
№000027- „полски път“ общинска публична собственост, имот № 000103 - полски
път общинска публична собственост, имот № 000109 - „дере“ общинска публична
собственост, имот №000112- „полски път“ общинска публична собственост, имот
№000125-„пасище,мера“ общинска публична собственост, имот № 026148 - „полски
път“, общинска публична собственост, имот № 008001- „нива“ на „Шато-Венчан“
ООД, имот №007048 - „пасище, мера“ на „Шато Венчан“ ООД и имот № 007049-„
пасище, мера“ на „Шато Венчан“ ООД и одобрява приложеното задание по чл.125,
ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията.
II.Изразява предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права
и сервитути в поземлени имоти, представляващи земеделска земя, находящи се в
землището на село Венчан, ЕКАТТЕ 10663, община Провадия, област Варна, а
именно: имот №000027- полски път - общинска публична собственост, имот №
000103 - полски път - общинска публична собственост, имот № 000109 - дере
общинска публична собственост, имот №000112 - полски път - общинска публична
собственост, имот №000125- пасище,мера - общинска публична собственост, имот
№ 026148 - полски път - общинска публична собственост за изграждане на проектно
трасе на линеен обект на техническата инфраструктура трасе на водопровод за
захранване на имот №007048 собственост на „Шато Венчан“ ООД находящ се в
землището на с. Венчан, ЕКАТТЕ10663, Община Провадия, Област Варна.
ІІІ.Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на
следните поземлени имоти, находящи се в земището на село Венчан ЕКАТТЕ 10663,
а именно: имот №000027- „полски път“ общинска публична собственост, имот №
000103 - „полски път“ общинска публична собственост, имот № 000109 - „дере“
общинска публична собственост, имот №000112 - „полски път“ общинска публична
собственост, имот №000125- „пасище, мера“ - общинска публична собственост,
имот № 026148 - “полски път“ общинска публична собственост за изграждане на
проектно трасе на линеен обект на техническата инфраструктура - трасе на
водопровод за захранване на имот №007048 собственост на „Шато Венчан“ ООД,
находящ се в землището на с.Венчан, ЕКАТТЕ10663, Община Провадия, Област
Варна.
IV.Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година,
считано от датата на влизане на настоящото решение в сила.
в/№1930-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги по докладна №1930? Да, благодаря на квесторите. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение, колеги.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 854
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 години недвижим имот, находящ се в гр.
Провадия, област Варненска, Общински пазар, а именно: помещение №1 с площ 22
кв.м., намиращо се в дворно място, цялото с площ 2485 кв.м., съставляващо
урегулиран поземлен имот №VII в квартал 57а по плана на града, при граници за
помещението - дворно място, канцелария, помещение № 2, УПИ № ХV-977; при
граници за УПИ - улица, улица, улица, УПИ № ХVІ-979, УПИ №VІІІ-980, УПИ №
ІХ-981, улица, УПИ № Х-983, УПИ № ХV-977, съгласно Акт за публична общинска
собственост № 1336/07.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при Районен съд
Провадия под №199, том XII, входящ регистър №2419 от 09.12.2010 год., изменен с
Акт за поправка на публична общинска собственост № 1336к от 21.12.2010 год.,
вписан в служба по вписвания при Районен съд Провадия под №148, том XIII,
входящ регистър №5131 от 22.12.2010 год.
II.Отдаването под наем на имота по т. I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
г/№1931-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания, изказвания,
колеги по докладна №1931? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 855
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 години недвижим имот, находящ се в с.
Блъсково, общ. Провадия, област Варненска, а именно:
Помещение с площ от 7.00 кв.м. - част от имот публична общинска
собственост, представляващ едноетажна сграда, застроена върху площ от 95 кв.м.,
намираща се в дворно място, цялото с площ 16 670 кв.м., съставляващо урегулиран
поземлен имот № І-362 в квартал 28 по плана на с. Блъсково, община Провадия, при
граници на помещението - от трите страни - дворно място, помещение с площ от 12
кв.м., при граници за УПИ - улица, улица, улица, поземлен имот 361 и 568 по Акт за
публична общинска собственост №298 от 13.05.1999 год., вписан в служба по
вписвания при Районен съд Провадия под №490, том III, входящ регистър №74 от
11.04.2002 год.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
д/№1932-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
Кворум:18 Общинските съветници Милена Иванова Драгнева и Мустафа Али
Ибрям не присъстват в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища? Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 856
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
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I.Отдава под наем за срок от 5 години недвижим имот, находящ се в с.
Бозвелийско, общ. Провадия, област Варненска, а именно:
Помещение с площ от 27.00 кв.м. - част от имот публична общинска
собственост, представляваща едноетажна търговска сграда, застроена върху площ от
32,17 кв.м., намираща се в югозападния ъгъл на дворно място, цялото с площ 18 500
кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот № I в квартал 28 по плана на с.
Бозвелийско, община Провадия, при граници на помещението - дворно място,
улица, дворно място, улица, при граници за УПИ - улица, улица, улица, улица по
Акт за публична общинска собственост № 9 от 08.04.1997 год., вписан в служба по
вписвания при Районен съд Провадия под №16, том V, входящ регистър № 3802 от
04.10.2001 год., за продажба на закуски.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
е/№1936-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно опрощаване на разходи за храна на бездомни хора по време на ниските
минусови температури през зимния период на 2014/2015 год.
Кворум:19 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства в
залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги по докладната? Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 857
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършения разход за храна на бездомни лица в размер на 879,72
лв. и същия да бъде за сметка на бюджета на община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за изпълнението на настоящото решение.
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ж/№1938-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания, колеги?
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 858
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Злати Радев Джамджиев от с.Черноок се отпуска парична
помощ в размер на 360.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Теодора Николова Атанасова от гр.Провадия, ул.”Киро Радев”
№ 1А се отпуска парична помощ в размер на 360.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Ахмед Назиф Салим от гр.Провадия, ул.”Пирин” № 20 се
отпуска парична помощ в размер на 360.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
нритериите, приети с решение № 19-357/28.03.2013 г. и изменени с решение №33657/28.05.2014 г. на следните лица:
2.1.На лицето Мирослава Йорданова Алексиева от с.Житница не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не е налице
здравословен инцидент.
2.2.На лицето Васил Костадинов Василев от гр.Провадия, ул.”Хан Крум” № 6
не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не са
приложени разходооправдателни документи
2.3.На лицето Надежда
Добрева
Петрова
от гр.Провадия, ул.Цар
Освободител” №126 вх.Б ет.1 ап.1 не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди в община Провадия. Не са приложени разходооправдателни
документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община
Провадия.
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з/№1939-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 859
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие, Община Провадия да кандидатства с проектно предложение
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.002
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“
2.Дава съгласие за подкрепа за дейността на звено, създадено по
процедура ВG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома“, „Помощ в дома“ за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда.
3.Дава съгласие за поддържане на услугите за социално включване в
общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване,
след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени
обстоятелства.
4.Дава съгласие, за целите на проекта да се ползва помещения, находящи се на
първи етаж в имот частна общинска собственост, с АОС №248 /12.03.1999 г.,
гр.Провадия, ул.“ Иван Вазов“ №16, кв.44-а, парцел VІ-887.
5.Дава съгласие, помещенията да се предоставят за срока на изпълнение на
проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на
окончателния доклад по проекта;
6.Възлага на кмета на община Провадия изпълнение на настоящото решение.
Кворум:20 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
и/№1945-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, относно откриване на процедура за предоставяне на концесия върху
обект публична общинска собственост №000346 в землището на с.Манастир,
община Провадия, ЕКАТТЕ 45975 и начин на трайно ползване „Язовир“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите едва ли ще има. Има вече всички
прилежащи документи. Преминавам, всъщност извинете, колеги, лиших ви от
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възможността да се изкажете. Няма изказвания. Преминавам към следния
обстоятелствен проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 860
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.1 и чл.39, ал.1 и 2 от
Закона за концесиите, Общинският съвет Провадия:
1.Открива процедура по предоставяне на концесия при следните
параметри:
1.1.Обект на концесията: обект публична общинска собственост № 000346 в
землището на с. Манастир, община Провадия, с ЕКАТТЕ 45975 и начин на трайно
ползване „ЯЗОВИР”, с площ на имота 71,140 дка, актуван с Акт за публична
общинска собственост № 267/02.04.1999 г.
1.2 Предмет на концесията:
Предмет концесията е услуга – управление, поддържане и експлоатация със
средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия,
недвижим поземлен имот № 000346 на землището на с. МАНАСТИР, община
Провадия, с ЕКАТТЕ 45975 и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с площ на
имота 71,140 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 267/
02.04.1999 г., при граници: ПИ № 000344 – язовир на община Провадия; ПИ №
000471 – вътрешна река на Република България; ПИ № 000488 – язовир на община
Провадия; ПИ № 000318 – вътрешна река на община Провадия; ПИ № 000470 –
язовир на община Провадия; ПИ № 000461 – водостопанско съоръжение на община
Провадия; ПИ № 000345 – язовир на Община Провадия; ПИ № 000464 – канал на
Община Провадия;
1.3. Допълнителен предмет на концесията:
1.3.1.извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
1.3.2.извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
1.3.3.извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при
екстремни ситуации;
1.3.4.постоянно наблюдение на язовирната стена;
1.3.5.запазване на фауната и флората в района на язовира;
1.3.6.задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
1.3.7.извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения.
1.4. Други стопански дейности
1.4.1.извършване на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с
основната дейност – развлекателни и атракционни дейности, от които
концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
1.4.2.При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и изискванията определени от компетентните държавни
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органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на
околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред.
1.4.3.Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
- напояване;
- организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
- спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
1.5.Максимален срок за предоставяне на концесията - 15 години;
1.6.Начална дата на концесията: датата на сключване на концесионния
договор
1.7.Условия за осъществяване на концесията:
1.7.1.Концесията ще се осъществява със средства, осигурени от концесионера и
на негов риск.
1.7.2.Концесията се осъществява при условията на Закона за концесиите,
действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност по
експлоатацията на този вид обекти, съобразно решение на Общински съвет –
Провадия за предоставянето й.
1.7.3.Концедентът запазва правото на собственост, както и всички други права,
които изрично не са предоставени на концесионера върху обекта на концесия.
1.7.4.Концедентът не носи отговорност пред трети лица и пред концесионера за
щетите, произлезли в следствие на изпълнението на този договор.
1.7.5.Извършването от концесионера на каквато и да било друга стопанска дейност,
неупомената в договора без изрично съгласие на концедента, дава основание на
последния едностранно да прекрати договора, без да дължи обезщетение на
концесионера, включително за направените във връзка с нея подобрения.
1.7.6.Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната
и безопасна експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет
на концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от
фактори:
-фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността
на обекта.
-фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за
ползване на води от язовира;
-фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и
безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай
отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера, с
оглед на задължението му да извършва всички текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение
1.8. Права и задължения на концедента
Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
1.8.1.Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, описани в
договора.
1.8.2.Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху постройките и другите трайно
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прикрепени към земята дълготрайни материални активи, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във
връзка с концесията.
1.8.3.Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор,
включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и
документи.
1.8.4.Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на
концесионера както и условията на предоставената концесия.
1.8.5.Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен
в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни
обстоятелства.
1.8.6.Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на
концесионера са съобразени с договорните условия.
1.8.7.Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в параграф 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
1.8.8.Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол
нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
1.8.9.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които
той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
1.8.10.Да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни
програми и работни проекти.
1.8.11.Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
1.8.12.Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
1.9.Права и задължения на концесионера
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:
1.9.1.Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и
дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които
могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, както
и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта.
1.9.2.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на
концесионната територия. Да съгласува предварително с концедента извършването
на строителство и подобрения на концесионната територия.
1.9.3.Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина
и в сроковете, договорени с концедента.
1.9.4.Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в
концесионната документация, както и всички други дейности, които не
противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от
действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в
съответствие с изискванията на действащото законодателство.
1.9.5.Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
1.9.6.Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни
съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и
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функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо
нормалната и безопасна експлоатация на язовира.
1.9.7.Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
1.9.8.Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети
лица, освен ако това не е уговорено с концедента.
1.9.9.Да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по
осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръжения
към тях, уредени в Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и в
други действащи в тази област нормативни актове.
1.9.10.До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за изпълнението
на следните текущи ежегодни мероприятия:
При наличие на коловози по короната на стената да се извършва насипване на
същите;
Изготвяне и актуализиране на авариен план;
Почистване на сухия и мокрия откос на стената;
Поддържане на съществувашата кота на преливния ръб;
Поддържане в добро техническо състояние основния изпускател;
Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния
изпускател и преливника;
1.9.11.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 възпрепятствува основната дейност по концесията.
1.9.12.Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
1.9.13.При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред
текущо уточняван между страните.
1.9.14.Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед комплексно
използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ
на концесионната документация.
1.9.15.При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда,
съгласно изискванията на действащото законодателство.
1.9.16.Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема, предвиден
в Социалния анализ на концесионната документация.
1.9.17.Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни
щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо
поддържане и ремонт.
1.9.18.Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по
ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
1.9.19.Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с
опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони
и обекти, и на обществения ред:
1.9.20.Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с
националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, на
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човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти, и обекти, и на
обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.
1.9.21.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за
нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, и
отбраната на страната, опазване на околната среда, на човешкото здраве, на
защитените територии, зони и обекти, и на обществения ред.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:
1.9.22.Да изготви авариен план по чл.138а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ), в
изпълнение на чл.35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
1.9.23.Да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и със
собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения, по
поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния договор.
1.9.24.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
1.9.25.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
1.9.26.Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
1.9.27.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при
които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
1.9.28.Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
1.9.29.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или
други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или имота предмет на настоящия договор
1.9.30.Да изпълнява инвестиционната програма, представена от него при участието
му в концесионната процедура, която е неразделна част от настоящия договор.
1.9.31.Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да не
допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на имота и
изградените в него съоръжения.
1.9.32.Да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната
среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
1.9.33.Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му земя,
които не са предвидени в инвестиционната програма.
1.9.34.Да предоставя на общината информация, в това число и документи, свързани
с изпълнението на договора за концесия.
1.9.35.Да предостави обекта на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на
договора в състояние, годно за експлоатация му.
1.9.36.За водовземане, както и за извършване на дейности в акваторията на язовира,
водоема или изкуствената водна площ е необходимо издаване на разрешително за
използване на воден обект по Закона за водите.
1.9.37.Относно забраните на концесионната територия: По смисъла на Закона за
водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните разпоредби): “прилежащи земи на
водохранилища” са земите, които се заливат при най-високо водно ниво на
водохранилището.
1.9.38.В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
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Строителство на животновъдни ферми;
Строителство на стопански и жилищни постройки;
Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
Изхвърлянето на отпадъци.
1.9.39.Съгласно чл.139, ал.2 от Закона за водите ползвателите на хидротехническото
съоръжение поддържат и речното корито на разстояние до 500 м. от съоръжението,
надолу по течението на реката.
1.9.40.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права,
концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на
човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените
територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет-Провадия и действащото
законодателство.
1.9.41.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за
нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност,
отбраната и обществения ред.
1.9.42.Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически
съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като
наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.
1.9.43.Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната стена и
съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от Наредба № 13 от
2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях.
1.9.44.При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи вълни,
при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна безопасност
и защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и
нейното ликвидиране;
1.9.45.Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова същия
с необходимия резерв от материали и резервни части.
1.9.46.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да
извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до
нарушаване на условията по концесионния договор.
1.9.47.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на
подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител,
неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или
наети от подизпълнителя.
1.10.Други изисквания свързани с безопасната експлоатация на обекта:
1.10.1.абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както и
поставяне на телени мрежи по тях.
1.10.2.ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и наличието
на просмукващи води от стената.
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1.10.3.редовно да се почиства сухия и мокрия откос от тревна, храстовидна и
дървесна растителност.
1.10.4.преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти.
1.10.5.изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и при
необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената.
1.10.6.при улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум, никога
да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през зимата.
1.10.7.дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг нежелан
инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието землище е
хидротехническото съоръжение.
1.10.8.по време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в границите на
имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2 от Закона за
културното наследство.
1.10.9.Забранява се:
преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен
когато има направен път;
засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
пашата по сухия откос на язовирните стени;
засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние помалко от 10 m от откосите;
къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
1.11.При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:
1.11.1.няма право да наема подизпълнители за извършване на дейностите по
основния предмет на концесията;
1.11.2.няма право да отдава под наем обекта на концесията, свързан с извършването
на основната дейност по основния предмет на концесията;
1.11.3.без да бъде освобождаван от отговорност по концесионния договор,
концесионерът може да наема подизпълнители за извършване на услугите и другите
стопански дейности, които са извън основния предмет на концесията.
1.12.Възможни рискове, които се поемат от концесионера са:
1.12.1.рискът от извършване на основната дейност в обекта на концесията;
1.12.2.изграждане на инфраструктурата на обекта със средства осигурени от
концесионера и на негов риск;
1.12.3.застрахователните рискове свързани с обекта на концесията;
1.12.4.рискове от възникване на кризи;
1.12.5.всички осигурителни социални рискове на работещите в обекта;
1.12.6.предполагаеми рискове свързани с очакваните евентуални загуби при
счетоводно третиране на стопанските операции;
1.12.7.рискът от замърсяване на околната среда.
1.13.Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения.
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1.13.1.Изпълнението на договора от страна на КОНЦЕСИОНЕРА се гарантира от
правото на КОНЦЕДЕНТА да прекрати едностранно договора с едномесечно
предизвестие при неизпълнение на основните задължения на КОНЦЕСИОНЕРА.
1.13.2.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор – За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в
касата на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в
размер на 50 % от годишната концесионна вноска, която му се връща след
изтичането на договора. 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 внасяне на нова гаранция в едномесечен срок;
1.13.3.При забавяне на плащането на договореното концесионно възнаграждение,
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 2 % от
годишното концесионно възнаграждение за всеки календарен просрочен ден, но не
повече от 50% от годишното концесионно възнаграждение.
1.13.4.В случай, че реално претърпените вреди на КОНЦЕДЕНТА са по-големи от
неустойката
по
предходния
член, то последният има право да търси
обезщетение по общите правила, определени
в действащото в страната
законодателство.
1.14.Размер и начин на плащане на концесионната вноска:
1.14.1.Минимална концесионна цена – 11 000,00 (единадесет хиляди) лева.
1.14.2.Концесионната вноска се привежда по банков път по сметката на Община
Провадия или се заплаща в брой в касата на Общината.
1.14.3.Еднократното концесионно плащане е в размер на 11 000,00 (единадесет
хиляди) лв. и се заплаща при сключване на настоящия договор по банковата сметка
на Община Провадия.
1.14.4.Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за
предоставеното право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор
и се издължава:
1.14.5.За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен
срок от сключване на договора ;
1.14.6.За всяка следваща година от срока на концесията – до 30-ти юни на
съответната година.
1.14.7.Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок
след края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който
ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на
Националния статистически институт през изминалия период.
1.15.Обезщетения и компенсации:
1.15.1.При прекратяване на договора поради изтичане на неговия срок, по реда на
Закона за сдружения за напояване или по вина на концесионера, той няма право на
обезщетение за направените подобрения.
1.16.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната
относителна тежест
1.16.1.Изборът на концесионер следва да се осъществи, чрез открита процедура,
регламентирана в Закона за концесиите, с която се цели предоставянето на концесия
за услуга да протече в условията на публичност и прозрачност.
1.16.2.Процедурата за предоставяне на концесията следва да се проведе от комисия,
назначена от Кмета на община Провадия. Съгласно чл. 26 от ЗК комисията да
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извърши подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за
предоставяне на концесия, по следните критерии:
пригодност за изпълнение на инвестиционната /професионална дейност;
икономическо и финансово състояние.
1.16.3.Критерият пригодност за изпълнение на инвестиционна /професионална
дейност следва да се установи, чрез:
регистрация
в
професионален
и
търговски
регистър
съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или
опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които
могат да се извършват с обекта на концесията, както и притежаването на
лицензии или разрешителни за извършване на съответните дейности съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
1.16.4.Критерият икономическо и финансово състояние следва да установи, чрез:
регистриран основен капитал на участника, и/или
балансова и/или пазарна стойност на активите на участника, която се
удостоверява с годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка,
изготвена от лицензирани оценители и /или
годишните финансови отчети на участника за последните три години.
1.16.5.За формиране на комплексната оценка на офертите следва да се вземат
предвид следните критерии със съответния коефициент за относителна тежест:
Критерии А: Предложена цена на концесията;
Критерии Б: Предложен размер инвестиции по инвестиционна програма;
Критерии В: Брой разкрити работни места;
Определянето на комплексната оценка се извършва по формулата:
КО = А.х1 + Б.x2 + В.x3
Където:
КО – комплексна оценка
х1 /коефициент за тежест на А/ - 0,30
х2 /коефициент за тежест на Б/ - 0,60
х3 /коефициент за тежест на В/ - 0,10
1.17.Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата
за предоставяне на концесия.
1.17.1.Като гаранция за намеренията си, участникът в процедурата внася депозит в
касата на Община Провадия в размер на 10% (3950. 00 лева) от разчетната годишна
печалба.
1.17.2.След определянето на концесионера, депозитите на неспечелилите откритата
процедура кандидати се връщат в 7-дневен срок. Депозитът на участника, определен
за концесионер, се задържа, като след подписването на договора същият му се
връща.
2.Упълномощава кмета на община Провадия да назначи комисия, която да
организира и проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно
изискванията на ЗК и ППЗК.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„10 минути почивка, колеги. Не знам кога щяхте да я предложите.
Заповядайте.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
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Предложението, което ще направя е в полза на всички общински съветници.
Тъй като няма с кого да се консултираме, предлагам следващите две докладни
решенията да бъдат формулирани по следния начин: Правните основания си
остават. Първа точка – открива процедура по предоставяне на концесия на обект и
се изчита кой е обекта. След което се изчита 1.2 предмет на концесията,
1.5.максимален срок за предоставяне на концесията и 1.14.размер и начин на
плащане на концесионната вноска, следваща точка при параметри, съгласно
приложение 1, което е неразделна част от това решение и в него ще бъдат всички
останали точки поместени като допълнителните условия и формулите, който иска да
си ги чете и т.2 Упълномощава кмета на община Провадия да назначи комисия,
която да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесията,
съгласно изискванията на ЗК и ППЗК. Това е моето предложение и ваше съответно.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря за направеното предложение. Колеги, в момента, за съжаление,
няма с кого да го консултираме, тъй като юристките поради обективни
обстоятелства съм им разрешил да отсъстват, по изключение, на тази сесия, но аз
настоявах няколко пъти да има корекции и юристките бяха категорични, че трябва
да бъде такава формулировката на решенията. Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема г-жо Агностева,
Принципно сте права, но тъй като проектите за решения на трите докладни
записки за обектите, подлежащи на концесиониране са съгласувани без забележки с
Министерството на вътрешните работи, на отбраната, Държавна агенция
национална сигурност и областен управител, указанията са буквално изчитане.
Нали, по-добре е да спазим процедурата отколкото да рискуваме още един месец.
Пет месеца загубихме.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„И пак да ги чета. Един път накратко, един път на дълго. Благодаря на г-н
кмета. Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Благодаря на г-н Денев. Напълно подкрепям становището на кмета. Според
мен това е редното, но предлагам, тъй като имаме двама зам.-председатели, които
могат да ви помогнат да не се натоварите.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Аз ще чета. Все пак трябва да гласуваме предложението на г-жа Агностева.
Колеги, трябва да го оттегли.“
Изказване на Дияна Агностева
„Съобразявам се с мнението на кмета. Оттеглям предложението.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Почивка. Моля ви бъдете точни само.“
Председателят на ОбС Провадия по искане на общинските съветници обяви 10
минути почивка.
Почивка / 10.30 ч. – 10.40 ч/
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Кворум:19 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова не
присъства на заседанието.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Марин Пенчев - зам.-председател на ОбС Провадия ще ръководи
заседанието при разглеждането на следващата докладна записка от дневния ред.
Заповядайте, г-н Пенчев.“
Заседанието се ръководи от Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
й/№1946-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, относно откриване на процедура за предоставяне на концесия върху
обект публична общинска собственост №000003 по картата на възстановената
собственост на землището на с.Тутраканци, община Провадия с начин на трайно
ползване „Язовир“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Становища, мнения? Няма. В такъв случай преминавам към изчитането на
проекта за решение на докладна записка №1946.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 861
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.1 и чл.39, ал.1 и 2 от
Закона за концесиите, Общинският съвет Провадия:
1.Открива процедура по предоставяне на концесия при следните
параметри:
1.1.Обект на концесията: обект публична общинска собственост № 000003 по
КВС на землището на с. ТУТРАКАНЦИ, община Провадия, с начин на трайно
ползване „ЯЗОВИР”, с площ на имота 25,728 дка, актуван с Акт за публична
общинска собственост № 498/22.03.2000 г.
1.2.Предмет на концесията:
Предмет концесията е услуга – управление, поддържане и експлоатация със
средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия,
недвижим поземлен № 000003 по КВС на землището на с. ТУТРАКАНЦИ, община
Провадия, с начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с площ на имота 25,728 дка,
актуван с Акт за публична общинска собственост № 498/22.03.2000 г., начин на
трайно ползване „ЯЗОВИР”, при граници: ПИ №000010 –
водостопанско
съоръжение на община Провадия; ПИ №000073 – дере овраг. яма на община
Провадия; ПИ № 000038 – полски път община Провадия;
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1.3. Допълнителен предмет на концесията:
1.3.1.извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
1.3.2.извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
1.3.3.извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при
екстремни ситуации;
1.3.4.постоянно наблюдение на язовирната стена;
1.3.5.запазване на фауната и флората в района на язовира;
1.3.6.задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
1.3.7.извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения.
1.4. Други стопански дейности
1.4.1.извършване на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с
основната дейност – развлекателни и атракционни дейности, от които
концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
1.4.2.При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и 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.
1.4.3.Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
- напояване;
- организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
- спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
1.5.Максимален срок за предоставяне на концесията - 15 години;
1.6.Начална дата на концесията: датата на сключване на концесионния
договор
1.7.Условия за осъществяване на концесията:
1.7.1.Концесията ще се осъществява със средства, осигурени от концесионера и
на негов риск.
1.7.2.Концесията се осъществява при условията на Закона за концесиите,
действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност по
експлоатацията на този вид обекти, съобразно решение на Общински съвет –
Провадия за предоставянето й.
1.7.3.Концедентът запазва правото на собственост, както и всички други права,
които изрично не са предоставени на концесионера върху обекта на концесия.
1.7.4.Концедентът не носи отговорност пред трети лица и пред концесионера за
щетите, произлезли в следствие на изпълнението на този договор.
1.7.5.Извършването от концесионера на каквато и да било друга стопанска дейност,
неупомената в договора без изрично съгласие на концедента, дава основание на
последния едностранно да прекрати договора, без да дължи обезщетение на
концесионера, включително за направените във връзка с нея подобрения.
1.7.6.Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната
и безопасна експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет
на концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от
фактори:
-фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността
на обекта.
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-фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за
ползване на води от язовира;
-фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и
безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай
отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера, с
оглед на задължението му да извършва всички текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение
1.8. Права и задължения на концедента
Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
1.8.1.Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, описани в
договора.
1.8.2.Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху постройките и другите трайно
прикрепени към земята дълготрайни материални активи, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във
връзка с концесията.
1.8.3.Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор,
включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и
документи.
1.8.4.Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на
концесионера както и условията на предоставената концесия.
1.8.5.Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен
в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни
обстоятелства.
1.8.6.Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на
концесионера са съобразени с договорните условия.
1.8.7.Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
1.8.8.Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол
нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
1.8.9.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които
той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
1.8.10.Да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни
програми и работни проекти.
1.8.11.Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
1.8.12.Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
1.9.Права и задължения на концесионера
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:
1.9.1.Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и
дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които
могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, както
и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта.
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1.9.2.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на
концесионната територия. Да съгласува предварително с концедента извършването
на строителство и подобрения на концесионната територия.
1.9.3.Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина
и в сроковете, договорени с концедента.
1.9.4.Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в
концесионната документация, както и всички други дейности, които не
противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от
действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в
съответствие с изискванията на действащото законодателство.
1.9.5.Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
1.9.6.Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни
съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и
функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо
нормалната и безопасна експлоатация на язовира.
1.9.7.Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
1.9.8.Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети
лица, освен ако това не е уговорено с концедента.
1.9.9.Да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по
осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията
към тях, уредени в Наредба №13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и в
други действащи в тази област нормативни актове.
1.9.10.До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за изпълнението
на следните текущи ежегодни мероприятия:
При наличие на коловози по короната на стената да се извършва насипване на
същите;
Изготвяне и актуализиране на авариен план;
Почистване на сухия и мокрия откос на стената;
Поддържане на съществувашата кота на преливния ръб;
Поддържане в добро техническо състояние основния изпускател;
Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния
изпускател и преливника;
1.9.11.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 възпрепятствува основната дейност по концесията.
1.9.12.Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
1.9.13.При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред
текущо уточняван между страните.
1.9.14.Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед комплексно
използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ
на концесионната документация.
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1.9.15.При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда,
съгласно изискванията на действащото законодателство.
1.9.16.Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема, предвиден
в Социалния анализ на концесионната документация.
1.9.17.Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни
щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо
поддържане и ремонт.
1.9.18.Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по
ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
1.9.19.Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с
опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони
и обекти и на обществения ред.
1.9.20.Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания свързани с
националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, на
човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти, и на обществения ред,
както и в други случаи, определени със закон.
1.9.21.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за
нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и
отбраната на страната, опазване на околната среда, на човешкото здраве, на
защитените територии, зони и обекти, и на обществения ред.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:
1.9.22.Да изготви авариен план по чл.138а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ), в
изпълнение на чл.35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
1.9.23.Да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и със
собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения, по
поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния договор.
1.9.24.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
1.9.25.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
1.9.26.Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
1.9.27.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при
които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
1.9.28.Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
1.9.29.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или
други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или имота предмет на настоящия договор.
1.9.30.Да изпълнява инвестиционната програма, представена от него при участието
му в концесионната процедура, която е неразделна част от настоящия договор.
1.9.31.Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да не
допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на имота и
изградените в него съоръжения.
1.9.32.Да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната
среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
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1.9.33.Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му земя,
които не са предвидени в инвестиционната програма.
1.9.34.Да предоставя на общината информация, в това число и документи, свързани
с изпълнението на договора за концесия.
1.9.35.Да предостави обекта на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на
договора в състояние, годно за експлоатация му.
1.9.36.За водовземане, както и за извършване на дейности в акваторията на язовира,
водоема или изкуствената водна площ е необходимо издаване на разрешително за
използване на воден обект по Закона за водите.
1.9.37.Относно забраните на концесионната територия: По смисъла на Закона за
водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните разпоредби): “прилежащи земи на
водохранилища” са земите, които се заливат при най-високо водно ниво на
водохранилището.
1.9.38.В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
Строителство на животновъдни ферми;
Строителство на стопански и жилищни постройки;
Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
Изхвърлянето на отпадъци.
1.9.39.Съгласно чл.139, ал.2 от Закона за водите ползвателите на хидротехническото
съоръжение поддържат и речното корито на разстояние до 500 м. от съоръжението,
надолу по течението на реката.
1.9.40.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права,
концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на
човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените
територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет-Провадия и действащото
законодателство.
1.9.41.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за
нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност,
отбраната и обществения ред.
1.9.42.Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически
съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като
наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.
1.9.43.Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната стена и
съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от Наредба № 13 от
2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях.
1.9.44.При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи вълни,
при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна безопасност
и защита на населението”, и на кмета на общината;
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в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и
нейното ликвидиране;
1.9.45.Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова същия
с необходимия резерв от материали и резервни части.
1.9.46.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да
извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до
нарушаване на условията по концесионния договор.
1.9.47.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на
подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител,
неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или
наети от подизпълнителя.
1.10.Други изисквания свързани с безопасната експлоатация на обекта:
1.10.1.абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както и
поставяне на телени мрежи по тях.
1.10.2.ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и наличието
на просмукващи води от стената.
1.10.3.редовно да се почиства сухия и мокрия откос от тревна, храстовидна и
дървесна растителност.
1.10.4.преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти.
1.10.5.изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и при
необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената.
1.10.6.при улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум, никога
да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през зимата.
1.10.7.дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг нежелан
инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието землище е
хидротехническото съоръжение.
1.10.8.по време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в границите на
имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2 от Закона за
културното наследство.
1.10.9.Забранява се:
преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен
когато има направен път;
засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
пашата по сухия откос на язовирните стени;
засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние помалко от 10 m от откосите;
къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
1.11.При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:
1.11.1.няма право да наема подизпълнители за извършване на дейностите по
основния предмет на концесията;
1.11.2.няма право да отдава под наем обекта на концесията, свързан с извършването
на основната дейност по основния предмет на концесията;
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1.11.3.без да бъде освобождаван от отговорност по концесионния договор,
концесионерът може да наема подизпълнители за извършване на услугите и другите
стопански дейности, които са извън основния предмет на концесията.
1.12.Възможни рискове, които се поемат от концесионера са:
1.12.1.рискът от извършване на основната дейност в обекта на концесията;
1.12.2.изграждане на инфраструктурата на обекта със средства осигурени от
концесионера и на негов риск;
1.12.3.застрахователните рискове свързани с обекта на концесията;
1.12.4.рискове от възникване на кризи;
1.12.5.всички осигурителни социални рискове на работещите в обекта;
1.12.6.предполагаеми рискове свързани с очакваните евентуални загуби при
счетоводно третиране на стопанските операции;
1.12.7.рискът от замърсяване на околната среда.
1.13.Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения.
1.13.1.Изпълнението на договора от страна на КОНЦЕСИОНЕРА се гарантира от
правото на КОНЦЕДЕНТА да прекрати едностранно договора с едномесечно
предизвестие при неизпълнение на основните задължения на КОНЦЕСИОНЕРА.
1.13.2.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор – За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в
касата на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в
размер на 50 % от годишната концесионна вноска, която му се връща след
изтичането на договора. 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 внасяне на нова гаранция в едномесечен срок;
1.13.3.При забавяне на плащането на договореното концесионно възнаграждение,
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 2 % от
годишното концесионно възнаграждение за всеки календарен просрочен ден, но не
повече от 50% от годишното концесионно възнаграждение.
1.13.4.В случай, че реално претърпените вреди на КОНЦЕДЕНТА са по-големи от
неустойката
по
предходния
член, то последният има право да търси
обезщетение по общите правила, определени
в действащото в страната
законодателство.
1.14.Размер и начин на плащане на концесионната вноска:
1.14.1.Минимална концесионна цена – 1 000 ( хиляда) лева.
1.14.2.Концесионната вноска се привежда по банков път по сметката на Община
Провадия или се заплаща в брой в касата на Общината.
1.14.3.Еднократното концесионно плащане е в размер 1 000 ( хиляда) лв. и се
заплаща при сключване на настоящия договор по банковата сметка на Община
Провадия.
1.14.4.Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за
предоставеното право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор
и се издължава:
1.14.5.За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен
срок от сключване на договора ;
1.14.6.За всяка следваща година от срока на концесията – до 30-ти юни на
съответната година.
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1.14.7.Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок
след края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който
ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на
Националния статистически институт през изминалия период.
1.15.Обезщетения и компенсации:
1.15.1.При прекратяване на договора поради изтичане на неговия срок, по реда на
Закона за сдружения за напояване или по вина на концесионера, той няма право на
обезщетение за направените подобрения.
1.16.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната
относителна тежест
1.16.1.Изборът на концесионер следва да се осъществи, чрез открита процедура,
регламентирана в Закона за концесиите, с която се цели предоставянето на концесия
за услуга да протече в условията на публичност и прозрачност.
1.16.2.Процедурата за предоставяне на концесията следва да се проведе от комисия,
назначена от Кмета на община Провадия. Съгласно чл. 26 от ЗК комисията да
извърши подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за
предоставяне на концесия, по следните критерии:
пригодност за изпълнение на инвестиционната /професионална дейност;
икономическо и финансово състояние.
1.16.3.Критерият пригодност за изпълнение на инвестиционна /професионална
дейност следва да се установи, чрез:
регистрация
в
професионален
и
търговски
регистър
съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или
опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които
могат да се извършват с обекта на концесията, както и притежаването на
лицензии или разрешителни за извършване на съответните дейности съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
1.16.4.Критерият икономическо и финансово състояние следва да установи, чрез:
регистриран основен капитал на участника, и/или
балансова и/или пазарна стойност на активите на участника, която се
удостоверява с годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка,
изготвена от лицензирани оценители и /или
годишните финансови отчети на участника за последните три години.
1.16.5.За формиране на комплексната оценка на офертите следва да се вземат
предвид следните критерии със съответния коефициент за относителна тежест:
Критерии А: Предложена цена на концесията;
Критерии Б: Предложен размер инвестиции по инвестиционна програма;
Критерии В: Брой разкрити работни места ;
Определянето на комплексната оценка се извършва по формулата:
КО = А.х1 + Б.x2 + В.x3
Където:
КО – комплексна оценка
х1 /коефициент за тежест на А/ - 0,30
х2 /коефициент за тежест на Б/ - 0,60
х3 /коефициент за тежест на В/ - 0,10
1.17.Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за
предоставяне на концесия.
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1.17.1.Като гаранция за намеренията си, участникът в процедурата внася депозит в
касата на Община Провадия в размер на 10% (358.00 лева) от разчетната годишна
печалба .
1.17.2.След определянето на концесионера, депозитите на неспечелилите откритата
процедура кандидати се връщат в 7-дневен срок. Депозитът на участника, определен
за концесионер, се задържа, като след подписването на договора същият му се
връща.
2.Упълномощава кмета на община Провадия да назначи комисия, която да
организира и проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно
изискванията на ЗК и ППЗК.
Заседанието се ръководи от Бисер Денев-председател на ОбС Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев за оказаното съдействие. Колеги, преминаваме към
последната докладна от днешния дневен ред.“
к/№1947-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, относно откриване на процедура за предоставяне на концесия върху
обект публична общинска собственост №000394 по картата на възстановената
собственост на землището на с.Кривня, община Провадия с начин на трайно
ползване „Изключителна водна площ“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите няма. Ваши становища, колеги? Също
няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:17 Общинските съветници Иво Райчов Гочев, Радко Атанасов
Костадинов и Станислава Шидерова Налбантова не присъстват в залата.
Поименно гласуване:
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №43 – 862
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.1 и чл.39, ал.1 и 2 от
Закона за концесиите, Общинският съвет Провадия:
1.Открива процедура по предоставяне на концесия при следните
параметри:
1.1.Обект на концесията: обект публична общинска собственост №000394 по
КВС на землището на с. КРИВНЯ, община Провадия, с начин на трайно ползване
„Изключителна водна площ”, с площ на имота 21,950 дка, актуван с Акт за
публична общинска собственост № 61/29.01.1998 г.
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1.2.Предмет на концесията: управление, поддържане и експлоатация със
средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия,
недвижим поземлен №000394 по КВС на землището на с. Кривня, община
Провадия, местност „Измътец” с начин на трайно ползване „Изключителна водна
площ” с площ 21,950 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №
61/29.01.1998 г., представляващ ЯЗОВИР от местно значение, при граници: ПИ №
000427 – Дере чл.19 от ЗСПЗЗ; ПИ № 000342 – двор горско стопанство - МЗГ ДЛ;
ПИ № 000395 – туристическа хижа АЛВАС АД и др.; ПИ № 000333 – местен път
държавна собственост; ПИ № 000340 – Дере чл.19 от ЗСПЗЗ; ПИ № 000429 – пасище
мера АЛВАС АД и др; ПИ № 000337 – залесена територия МЗГ ДЛ.
1.3. Допълнителен предмет на концесията:
1.3.1.извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
1.3.2.извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
1.3.3.извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при
екстремни ситуации;
1.3.4.постоянно наблюдение на язовирната стена;
1.3.5.запазване на фауната и флората в района на язовира;
1.3.6.задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
1.3.7.извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения.
1.4. Други стопански дейности
1.4.1.извършване на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с
основната дейност – развлекателни и атракционни дейности, от които
концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
1.4.2.При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и 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.
1.4.3.Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
- напояване;
- организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
- спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
1.5.Максимален срок за предоставяне на концесията - 15 години;
1.6.Начална дата на концесията: датата на сключване на концесионния
договор
1.7.Условия за осъществяване на концесията:
1.7.1.Концесията ще се осъществява със средства, осигурени от концесионера и
на негов риск.
1.7.2.Концесията се осъществява при условията на Закона за концесиите,
действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност по
експлоатацията на този вид обекти, съобразно решение на Общински съвет –
Провадия за предоставянето й.
1.7.3.Концедентът запазва правото на собственост, както и всички други права,
които изрично не са предоставени на концесионера върху обекта на концесия.
1.7.4.Концедентът не носи отговорност пред трети лица и пред концесионера за
щетите, произлезли в следствие на изпълнението на този договор.
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1.7.5.Извършването от концесионера на каквато и да било друга стопанска дейност,
неупомената в договора без изрично съгласие на концедента, дава основание на
последния едностранно да прекрати договора, без да дължи обезщетение на
концесионера, включително за направените във връзка с нея подобрения.
1.7.6.Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната
и безопасна експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет
на концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от
фактори:
-фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността
на обекта.
-фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за
ползване на води от язовира;
-фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и
безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай
отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера, с
оглед на задължението му да извършва всички текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение
1.8. Права и задължения на концедента
Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
1.8.1.Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, описани в
договора.
1.8.2.Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху постройките и другите трайно
прикрепени към земята дълготрайни материални активи, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във
връзка с концесията.
1.8.3.Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор,
включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и
документи.
1.8.4.Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на
концесионера както и условията на предоставената концесия.
1.8.5.Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен
в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни
обстоятелства.
1.8.6.Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на
концесионера са съобразени с договорните условия.
1.8.7.Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
1.8.8.Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол
нанесени вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
1.8.9.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които
той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
1.8.10.Да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни
програми и работни проекти.
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1.8.11.Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за
извършване на дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на
експлоатация.
1.8.12.Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на
дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с
нормативните актове за това.
1.9.Права и задължения на концесионера
КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
1.9.1.Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и
дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които
могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, както
и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта.
1.9.2.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на
концесионната територия.Да съгласува предварително с концедента извършването
на строителство и подобрения на концесионната територия.
1.9.3.Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина
и в сроковете, договорени с концедента.
1.9.4.Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в
концесионната документация, както и всички други дейности, които не
противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от
действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в
съответствие с изискванията на действащото законодателство.
1.9.5.Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
1.9.6.Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни
съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и
функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо
нормалната и безопасна експлоатация на язовира.
1.9.7.Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при
условия и срокове, договаряни между страните.
1.9.8.Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети
лица, освен ако това не е уговорено с концедента.
1.9.9.Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по експлоатацията и
ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения,
регламентирани в Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване
на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и да
съобразява дейността си с действащото законодателство.
1.9.10.До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за изпълнението
на следните текущи ежегодни мероприятия:
При наличие на коловози по короната на стената да се извършва насипване на
същите;
Изготвяне и актуализиране на авариен план;
Почистване и насипване със земни маси на сухия и мокрия откос на стената;
Поддържане на съществувашата кота на преливния ръб;
Поддържане в добро техническо състояние основния изпускател;
Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния
изпускател и преливника;
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1.9.11.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 възпрепятствува основната дейност по концесията.
1.9.12.Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията,
уточнена в договора.
1.9.13.При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред
текущо уточняван между страните.
1.9.14.Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед комплексно
използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ
на концесионната документация.
1.9.15.При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда,
съгласно изискванията на действащото законодателство.
1.9.16.Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема, предвиден
в Социалния анализ на концесионната документация.
1.9.17.Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни
щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо
поддържане и ремонт.
1.9.18.Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по
ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.
1.9.19.Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с
опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони
и обекти и на обществения ред:
1.9.20.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права,
концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на
човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените
територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет - Провадия и действащото
законодателство.
1.9.21.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за
нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност,
отбраната и обществения ред.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:
1.9.22.Да изготви авариен план по чл.138а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ), в
изпълнение на чл.35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
1.9.23.Да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и със
собствениците на хидротехнически съоръжения, свързани с язовира, в тримесечен
срок от подписване на концесионния договор.
1.9.24.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
1.9.25.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
1.9.26.Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
1.9.27.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при
които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до
несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
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1.9.28.Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите,
които има право само той да извършва съгласно този договор.
1.9.29.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или
други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или имота предмет на настоящия договор
1.9.30.Да изпълнява инвестиционната програма, представена от него при участието
му в концесионната процедура, която е неразделна част от настоящия договор.
1.9.31.Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да не
допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на имота и
изградените в него съоръжения.
1.9.32.Да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната
среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
1.9.33.Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му земя,
които не са предвидени в инвестиционната програма.
1.9.34.Да предоставя на общината информация, в това число и документи, свързани
с изпълнението на договора за концесия.
1.9.35.Да предостави обекта на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на
договора в състояние, годно за експлоатация му.
1.9.36.За водовземане, както и за извършване на дейности в акваторията на язовира,
водоема или изкуствената водна площ е необходимо издаване на разрешително за
използване на воден обект по Закона за водите
1.9.37.Относно забраните на концесионната територия: По смисъла на Закона за
водите (§ 1, ал.1, т.26 от допълнителните разпоредби): “прилежащи земи на
водохранилища” са земите, които се заливат при най-високо водно ниво на
водохранилището.
1.9.38.В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
Строителство на животновъдни ферми;
Строителство на стопански и жилищни постройки;
Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
Изхвърлянето на отпадъци.
1.9.39.Съгласно чл.139, ал.2 от Закона за водите ползвателите на хидротехническото
съоръжение поддържат и речното корито на разстояние до 500 м. от съоръжението,
надолу по течението на реката.
1.9.40.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права,
концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на
човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените
територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет-Провадия и действащото
законодателство.
1.9.41.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за
нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност,
отбраната и обществения ред.
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1.9.42.Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически
съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като
наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.
1.9.43.Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната стена и
съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от Наредба № 13 от
2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях.
1.9.44.При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи вълни,
при възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи
концесионерът е длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна безопасност
и защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и
нейното ликвидиране;
1.9.45.Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова същия
с необходимия резерв от материали и резервни части.
1.9.46.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да
извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до
нарушаване на условията по концесионния договор.
1.9.47.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на
подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител,
неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или
наети от подизпълнителя.
1.10.Други изисквания свързани с безопасната експлоатация на обекта:
1.10.1.абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както и
поставяне на телени мрежи по тях.
1.10.2.ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и наличието
на просмукващи води от стената.
1.10.3.редовно да се почиства сухия и мокрия откос от тревна, храстовидна и
дървесна растителност.
1.10.4.преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти.
1.10.5.изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и при
необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се
предотврати скъсване на стената.
1.10.6.при улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум, никога
да не се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през зимата.
1.10.7.дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг нежелан
инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието землище е
хидротехническото съоръжение.
1.10.8.по време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в границите на
имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2 от Закона за
културното наследство.
1.10.9.Забранява се:
преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен
когато има направен път;
45

засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и
прокопаване на язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни
съоръжения;
пашата по сухия откос на язовирните стени;
засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние помалко от 10 m от откосите;
къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на
разстояние не по-голямо от 200 m.;
1.11.При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:
1.11.1.няма право да наема подизпълнители за извършване на дейностите по
основния предмет на концесията;
1.11.2.няма право да отдава под наем обекта на концесията, свързан с извършването
на основната дейност по основния предмет на концесията;
1.11.3.без да бъде освобождаван от отговорност по концесионния договор,
концесионерът може да наема подизпълнители за извършване на услугите и другите
стопански дейности, които са извън основния предмет на концесията.
1.12.Възможни рискове, които се поемат от концесионера са:
1.12.1.рискът от извършване на основната дейност в обекта на концесията;
1.12.2.изграждане на инфраструктурата на обекта със средства осигурени от
концесионера и на негов риск;
1.12.3.застрахователните рискове свързани с обекта на концесията;
1.12.4.рискове от възникване на кризи;
1.12.5.всички осигурителни социални рискове на работещите в обекта;
1.12.6.предполагаеми рискове свързани с очакваните евентуални загуби при
счетоводно третиране на стопанските операции;
1.12.7.рискът от замърсяване на околната среда.
1.13.Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения.
1.13.1.Изпълнението на договора от страна на КОНЦЕСИОНЕРА се гарантира от
правото на КОНЦЕДЕНТА да прекрати едностранно договора с едномесечно
предизвестие при неизпълнение на основните задължения на КОНЦЕСИОНЕРА.
1.13.2.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор – За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в
касата на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в
размер на 50 % от годишната концесионна вноска, която му се връща след
изтичането на договора. 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 внасяне на нова гаранция в едномесечен срок;
1.13.3.При забавяне на плащането на договореното концесионно възнаграждение,
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 2 % от
годишното концесионно възнаграждение за всеки календарен просрочен ден, но не
повече от 50% от годишното концесионно възнаграждение.
1.13.4.В случай, че реално претърпените вреди на КОНЦЕДЕНТА са по- големи от
неустойката
по
предходния
член, то последният има право да търси
обезщетение по общите правила, определени
в действащото в страната
законодателство.
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1.14.Размер и начин на плащане на концесионната вноска:
1.14.1.Минимална концесионна цена – 750 ( седемстотин и петдесет) лева.
1.14.2.Концесионната вноска се привежда по банков път по сметката на Община
Провадия или се заплаща в брой в касата на Общината.
1.14.3.Еднократното концесионно плащане е в размер 750 (седемстотин и петдесет)
лв. и се заплаща при сключване на настоящия договор по банковата сметка на
Община Провадия.
1.14.4.Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за
предоставеното право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор
и се издължава:
1.14.5.За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен
срок от сключване на договора ;
1.14.6.За всяка следваща година от срока на концесията – до 30-ти юни на
съответната година.
1.14.7.Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок
след края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който
ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на
Националния статистически институт през изминалия период.
1.15.Обезщетения и компенсации:
1.15.1.При прекратяване на договора поради изтичане на неговия срок, по реда на
Закона за сдружения за напояване или по вина на концесионера, той няма право на
обезщетение за направените подобрения.
1.16.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната
относителна тежест
1.16.1.Изборът на концесионер следва да се осъществи, чрез открита процедура,
регламентирана в Закона за концесиите, с която се цели предоставянето на концесия
за услуга да протече в условията на публичност и прозрачност.
1.16.2.Процедурата за предоставяне на концесията следва да се проведе от комисия,
назначена от Кмета на община Провадия. Съгласно чл. 26 от ЗК комисията да
извърши подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за
предоставяне на концесия, по следните критерии:
пригодност за изпълнение на инвестиционната /професионална дейност;
икономическо и финансово състояние.
1.16.3.Критерият пригодност за изпълнение на инвестиционна /професионална
дейност следва да се установи, чрез:
регистрация
в
професионален
и
търговски
регистър
съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или
опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които
могат да се извършват с обекта на концесията, както и притежаването на
лицензии или разрешителни за извършване на съответните дейности съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
1.16.4.Критерият икономическо и финансово състояние следва да установи, чрез:
регистриран основен капитал на участника, и/или
балансова и/или пазарна стойност на активите на участника, която се
удостоверява с годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка
, изготвена от лицензирани оценители и /или
годишните финансови отчети на участника за последните три години.
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1.16.5.За формиране на комплексната оценка на офертите следва да се вземат
предвид следните критерии със съответния коефициент за относителна тежест:
Критерии А: Предложена цена на концесията;
Критерии Б: Предложен размер инвестиции по инвестиционна програма;
Критерии В: Брой разкрити работни места ;
Определянето на комплексната оценка се извършва по формулата:
КО = А.х1 + Б.x2 + В.x3
Където:
КО – комплексна оценка
х1 /коефициент за тежест на А/ - 0,30
х2 /коефициент за тежест на Б/ - 0,60
х3 /коефициент за тежест на В/ - 0,10
1.17.Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за
предоставяне на концесия.
1.17.1.Като гаранция за намеренията си, участникът в процедурата внася депозит в
касата на Община Провадия в размер на 10% (246.00 лева) от разчетната годишна
печалба .
1.17.2.След определянето на концесионера, депозитите на неспечелилите откритата
процедура кандидати се връщат в 7-дневен срок. Депозитът на участника, определен
за концесионер, се задържа, като след подписването на договора същият му се
връща.
2.Упълномощава кмета на община Провадия да назначи комисия, която да
организира и проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно
изискванията на ЗК и ППЗК.
Единадесета точка – Питания и отговори на питания на общински
…………………….
съветници
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Отговори на питания на общински съветници няма. Нови питания, колеги?
Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми зам.-кметове на община Провадия,
Уважаеми г-н Филев,
Питането ми по същество е към вас, тъй като вие по закон изпълняване
бюджета на община Провадия, но тъй като е свързан с изпълнение на бюджета на
Общинския съвет, желая на двата въпроса, които ще задам да ми отговори
председателят на ОбС, тук в рамките на това заседание, тъй като не считам, че са
необходими допълнителни уточнения. Тъй като това задължение, тъй като в
ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на ОбС на председателя на
ОбС е вменено задължението да контролира изразходването на средствата, които са
предоставени на ОбС.
Във вестник „Провадия плюс“ от януари 2015 год. председателят в свое
интервю казва, че “В работата на ОбС лично аз не предвиждам никакви драматични
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промени, напротив, както и до сега, тя ще е максимално законосъобразна,
прозрачна, предвидима и насочена изцяло в интерес на Провадия и провадийци.“
Моите въпроси са относно и тъй като считам, че г-н Денев е част от този ОбС
неговата работа също трябва да бъде и прозрачна, и насочена изцяло в интерес на
Провадия и провадийци.
Първият въпрос, който поех ангажимент към наши съграждани да задам е Кой интерес защитава г-н Денев отклонявайки един телевизор, предоставен на
община Провадия по проект за своя кабинет и най-вече плащайки такса, ние ОбС
плащайки такса, в размер на 31.40 месечно на Булсатком.
Следващият ми въпрос е относно прозрачността на работата на председателя
на ОбС. Всички вие знаете, че аз съм предсказуема, защото съм последователна в
действията си. Проверила съм изразходването на средствата за първите четири
месеца. Няма да ви занимавам с 5 185 км., изминати от служебния автомобил на
ОбС. По-важното е кой ще поеме отговорност за документи с невярно съдържание,
защото в пътните листи на този автомобил за водач е писан шофьор от общинска
администрация. Той не носи вина, тъй като на него вероятно така му е разпоредено,
само че не трябва да забравяме едни други думи на г-н Денев, че „Съдник са хората.
Те са ни избрали, те ще ни махнат един ден.“ Само че всички те трябва да знаят и го
питам сега, защото след пет месеца ще бъде късно, ще остане написаното, а
видяното няма как да се докаже. Аз това, което виждам, а виждам, че автомобилът
се управлява от г-н Денев и той обслужва директора на една друга дирекция, която
не е нито част от ОбС, нито от общинска администрация Провадия. Не се опитвам
да правя внушения и долни инсинуации, както се изразява обикновено г-н Денев на
моите изказвания, напротив държа нашата работа да бъде прозрачна, предвидима и
насочена изцяло в интерес на Провадия и на провадийци.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Искате отговори сега, веднага, така ли? Ами, аз
преценявам, че ще ви отговоря на следващото заседание на ОбС. Това си е ваша
преценка. Ако искате да продължим и да се фиксираме върху нашите
взаимоотношения, вашата фиксация върху мен и моята дейност, можем да го
направим, само че едва ли е необходимо да занимаваме ОбС и обществеността в
град Провадия. Така че ще получите и писмено, и устно отговорите, както си е по
правилник. Други питания, колеги? Няма такива.“

Дванадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
…………………….
граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Не виждам да останаха нерви на някой да изчака за такова нещо. Поради
изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на ОбС. Благодаря ви, колеги.“
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Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 12.10 часа.

Председател на ОбС Провадия:
............................................. /Бисер Денев/

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1921
решение №43-843
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1925
решение №43-852
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1926
решение №43-853
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1930
решение №43-854
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1931
решение №43-855
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1932
решение №43-856
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1936
решение №43-857
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1938
решение №43-858
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1939
решение №43-859
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1945
решение №43-860
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

60

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1946
решение №43-861
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ М.Пенчев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1947
решение №43-862
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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