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1. МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА 
Настоящият план за действие за общинските концесии в Община 

Септември за 2020 г. се приема на основание чл.8 ал.9 от ЗОС, във връзка с 
чл.40 от Закона за концесиите (ЗК), обн. ДВ, бр.96/01.12.2017 г., доп. ДВ, бр. 
103/28.12.2017 г., изм. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 февруари 2018г., 
изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 март 2019г., доп. ДВ. бр.60 от 30 юли 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 

Октомври 2019г., в сила от 02.01.2018 г., Наредба за изискванията за определяне 
на финансово-икономическите елементи на концесията, в сила от 29.05.2018 г., 
приета с ПМС № 83/22.05.2018 г., обн. ДВ бр.44/29.05.2018 г., и в съответствие 
с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България 
(2018-2027). 

Концесия се възлага за определен срок от един или повече публични 
органи на един или повече икономически оператори, с дългосрочен възмезден 
договор. Според предмета си, видовете концесии са: за строителство, за услуги 
и за ползване на публична държавна или публична общинска собственост. 
Концесия за строителство или концесия за услуги може да се възложи винаги, 
когато е налице възможност и концесионерът реално да поеме оперативния 
риск (риск от излагане на колебанията на пазара). 

Според органа, който ги възлага, концесиите са държавни или общински. 
Политиката за общинските концесии се определя от общинския съвет, 

който приема с решение План за действие за общинските концесии на 
територията на съответната община. Със ЗК е определено, че правомощията на 
концедент за общинските концесии се изпълняват от кмета на общината, но за 
осигуряване на административен контрол и гарантиране защитата на 
обществения интерес е предвидено съответният общински съвет да одобрява 
основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските 
концесии - откриването и прекратяването на процедура, както и изменението и 
прекратяването на концесионните договори. Със ЗК на общинските съвети е 
възложено да одобряват годишни отчети на кмета на общината относно 
изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните 
договори за общинските концесии. Общинският съвет определя с решение и 
кои местни такси, установени със закон, и цени на услуги се събират и/или 
постъпват в полза на концесионер на общинска концесия и на съвместна 
концесия с държавно и общинско участие, както и условията и реда за 
събиране на тези такси.  

Кметът на общината изпълнява политиката за общински концесии на 
територията на община Септември и осъществява правомощията на концедент 
за общинските концесии; прави предложения до Координационния съвет 
относно Националната стратегия за развитие на концесиите и до общинския 
съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в 
Плана за действие за общинските концесии; извършва мониторинг и контрол 
на сключените концесионни договори и ежегодно изготвя и внася за одобрение 
в общинския съвет отчети относно изпълнението на включените в Плана за 
действие проекти и на сключените от тях концесионни договори. Кметът на 
общината прави предложения и до Координационния съвет за приемане на 
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насоки за отстраняване на проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с 
изпълнението или прекратяването на концесионните договори, и публикува в 
Националния концесионен регистър Плана за действие за общинските 
концесии. 

Планът за действие за общинските концесии се разработва в 
съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите за всеки 
програмен период. С него се определят концесиите, чрез възлагането на които 
ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за 
развитие на концесиите, за съответния програмен период. 

Съдържанието на плановете за действие се определя по години и по 
планирани процедури за определяне на концесионер (проекти за концесии). 

Ако за съответния програмен период не се предвижда възлагане на 
концесии Кметът на общината не изготвя, съответно общинският съвет не 
одобрява План за действие. Ако впоследствие възникне необходимост от 
възлагане на една или повече концесии, за да се осигури законосъобразното 
откриване на процедурите за определяне на концесионер, е необходимо преди 
това да се приеме План за действие за съответния период. 

Планът за действие за общинските концесии се изготвя за всеки 
програмен период и съдържа прогнозираните данни по чл.45, ал. 2 от Закона за 
концесиите, а именно: 

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и 
обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия; 

2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за 
изпълнение на възложеното строителство; 

3. публични средства за плащания от концедента по размер и 
източници на финансиране, включително от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове; 

4. концесионни възнаграждения. 
Съвместните концесии с държавно и общинско участие се включват в 

плана за действие за държавните концесии и в плана за действие за 
общинските концесии. 

 
Предложенията за включване на проекти за концесии в плана за действие 

за общинските концесии, се правят в срок до 3 месеца преди началото на 
съответния програмен период. Всяко предложение включва информация за: 

1. наименование на проекта за концесия; 
2. описание на проекта за концесия, което съдържа: 
а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, 

включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на 
концесиите; 

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и 
приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и 
съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е 
приложимо; 
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в) териториален обхват на концесията - място на изпълнение на 
строителството или услугите, а когато е приложимо - и местонахождението на 
обекта на концесията; 

г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е 
приложимо; 

д) кръга на потребителите; 
е) очаквани резултати от изпълнението на проекта; 
3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от наредбата; 
4. годината, през която се планира откриване на процедурата за 

определяне на концесионер. 
 
Общинският съвет можа да откаже включването на проект в плана за 

действие, който не отговаря на изискванията по чл.11 ал.1 от Наредбата за 
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на 
концесията. Приетият план за действие за общинските концесии са публикува 
в Националния концесионен регистър. 

Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която 
не е включена в плана за действие за общинските концесии. Включването на 
проект за концесия в съответния план за действие е основание за издаване на 
решение за откриване на процедура за определяне на концесионер. 

Условие за издаване на решение за откриване на процедурата за 
определяне на концесионер за общинска концесия, която има за предмет 
предоставяне на услуга като делегирана от държавата дейност, е и изразено 
положително становище от компетентния държавен орган в областта на 
делегираната от държавата дейност. 
  

Приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии 
може да се изменя и/или допълва текущо при: 

- включване на нов проект;  
- изключване на проект; 
- промени в проект относно прогнозираните елементи по чл.45, ал.2 

от Закона за концесиите. 
Промените се приемат с Решение на общинския съвет за приемане на 

актуализиран план за действие за общинските концесии. Актуализираният 
план за действие за общинските концесии също се публикува в Националния 
концесионен регистър. 
 

ІІ.ДЕЙСТВАЩИ КОНЦЕСИИ 
 

Към настоящия момент в Община Септември няма действащи общински 
концесии. 
 

ІІІ.ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ 
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1.Проекти за концесии на строителство. 
Община Септември не възнамерява да възлага на икономически оператор 

изпълнение на строителство, срещу което да предостави на същия правото да 
експлоатира строежа при поемане на оперативен риск. 

 
2.Проекти за концесии за услуги. 
Към момента на изготвяне на плана за действие на общинските концесии 

в Община Септември не е налице необходимост от възлагане на концесия за 
услуги. 

 
3.Проекти за концесии за ползване на публична общинска 

собственост. 
Към момента на изготвяне на плана за действие на общинските концесии 

в Община Септември е заявен интерес към възлагане на концесия за ползване 
на публична общинска собственост. 

 
Основните разходи, свързани с откриването на концeсии са разходи за: 
- за издаване на актуални документи за собственост - скици, 

характеристики на имоти, актове за общинска собственост при необходимост; 
- за възлагане изготвянето на технически, финансово - икономически, 

правен и други анализи - в зависимост от спецификата на процедурата; 
- за публикации в ДВ. 
Размерът на тези разходи е различен и се подхожда конкретно към всеки 

обект. 
 
ІV. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОНЦЕСИИТЕ 
 
Съобразено с приетата Национална стратегия за развитие на концесиите 

в Република България за периода 2018-2027 г. визията за развитието на 
концесиите на територията на Община Септември е чрез управлението на 
публичната инфраструктура и на обектите публична общинска собственост да 
се създадат благоприятни условия за развитието на конкурентното начало, 
което да способства за устойчивото икономическо и социално развитие и 
осигуряване на нови възможности за повишаване на трудовата заетост на 
територията на общината. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 6 от 10 

 
 
 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ  
НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

(2020 – 2024 г.) 
 

Индивидуализация на проекта за концесия 

срок на 
концесия

та 

Строителство / услуги, 
които ще се възложат с 

концесията 

Срокове за 
изпълнение 

на 
възложенот

о 
строителств

о 

Плащания 
от 

концедента 

Годишно 
Концеси-
онно 
възнагра-
ждение 

Наименование на проекта за 
концесия (наименование на 

концесията) 

Предмет 
на 

концесия
та 

Обект на концесията 

1.Предоставяне на концесия за 
услуга с предмет: управление, 
ремонт и поддържане на язовирни 
стени и прилежащите към тях 
съоръжения в технически 
изправно състояние, 
осъществяване на безопасната им 
експлоатация със собствени 
средства и на свой риск и 
извършването на дейностите 
аквакултури: риборазвъждане и 
отглеждане на риби и други водни 
организми, както и получената по 
съответните технологии 
продукция от тях върху язовири, 
публична общинска собственост.  

 
Концесия 
за услуги 

Микроязовир ”Славовица-
1”, съгласно АПОС №3539 
от13.08.2019г.,  вписан в 
Службата по вписванията гр. 
Пазарджик под №36, том 23, 
рег. №6540, дв.вх.рег. №6531 
от 29.08.2019г.,собственост на 
община Септември. 
Разположен в м. „Дунава”, 
землище на с. Славовица, 
община Септември. Поземлен 
имот с идентификатор № 
67009.23.3 /стар № 000040/ и 
площ  30 708 кв.м. Съгласно 
скица №15-718578-
07.08.2019г., издадена от 
Служба ГКК-гр. Пазарджик 
поземления имот: с. 
Славовица,  м. „Дунава” е с 
трайно предназначение: 
Територия, заета от води и 

 
15-35 г. 

- възможностите за 
използването на водоема 
и неговите околности за 
рибовъдство, 
индивидуален и спортен 
риболов, краткотраен 
туризъм и отдих при 
условие ,че не се 
застрашава техническото 
състояние на язовирната 
стена и съоръженията 
към нея и тяхната 
безопасна експлоатация; 
 
- възможностите за 
временно наемане на 
работници за  
изпълнение на 
определени работи при 
дейностите 
„рибовъдство”, както и 

 
- 

 

 
Не 

 

 
2 180,00 лв. 

без ДДС 
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водни обекти .  Начин на 
трайно ползване: Язовир. 
 

при мероприятията 
свързани с техническата 
експлоатация, текущата 
поддръжка и 
необходимите ремонтни 
работи по водоема и 
свързаните с него 
съоръжения. 

2.Предоставяне на концесия за 
услуга с предмет: управление, 
ремонт и поддържане на 
язовирни стени и прилежащите 
към тях съоръжения в 
технически изправно 
състояние, осъществяване на 
безопасната им експлоатация 
със собствени средства и на 
свой риск и извършването на 
дейностите аквакултури: 
риборазвъждане и отглеждане 
на риби и други водни 
организми, както и получената 
по съответните технологии 
продукция от тях върху 
язовири, публична общинска 
собственост.  

 
Концесия 
за услуги 

Микроязовир 

”Славовица-2”, съгласно 

АПОС №3540 от 

13.08.2019г.,  вписан в 

Службата по вписванията 

гр. Пазарджик  под №31, 

том 23, рег. №6538, 

дв.вх.рег. №6526 от 

29.08.2019г.,собственост на 

община Септември. 

Разположен в м. 

„Тополата”, землище на с. 

Славовица, община 

Септември. Поземлен имот 

с идентификатор № 

67009.319.119 /стар № 

100019/ и площ 63 251 кв.м. 

Съгласно скица №15-

718788-07.08.2019г., 

издадена от Служба ГКК-

гр. Пазарджик поземления 

имо: с. Славовица,  м. 

„Тополата” е с трайно 

предназначение: Територия, 

заета от води и водни 

обекти .  Начин на трайно 

ползване: Язовир. 

 
15-35 г. 

- възможностите за 
използването на водоема 
и неговите околности за 
рибовъдство, 
индивидуален и спортен 
риболов, краткотраен 
туризъм и отдих при 
условие ,че не се 
застрашава техническото 
състояние на язовирната 
стена и съоръженията 
към нея и тяхната 
безопасна експлоатация; 
 
- възможностите за 
временно наемане на 
работници за  
изпълнение на 
определени работи при 
дейностите 
„рибовъдство”, както и 
при мероприятията 
свързани с техническата 
експлоатация, текущата 
поддръжка и 
необходимите ремонтни 
работи по водоема и 
свързаните с него 
съоръжения. 

 
- 

 

 
Не 

 

 
2 790,00 

лв. 
без ДДС 

3.Предоставяне на концесия за  Микроязовир  - възможностите за    
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услуга с предмет: управление, 
ремонт и поддържане на 
язовирни стени и прилежащите 
към тях съоръжения в 
технически изправно 
състояние, осъществяване на 
безопасната им експлоатация 
със собствени средства и на 
свой риск и извършването на 
дейностите аквакултури: 
риборазвъждане и отглеждане 
на риби и други водни 
организми, както и получената 
по съответните технологии 
продукция от тях върху 
язовири, публична общинска 
собственост.  

Концесия 
за услуги 

”Славовица-3”, съгласно 

АПОС №3538 

от13.08.2019г.,  вписан в 

Службата по вписванията 

гр. Пазарджик  под №37, 

том 23, рег. №6544, 

дв.вх.рег. №6532 от 

29.08.2019г.,собственост на 

община Септември. 

Разположен в м. „Под 

вилата”, землище на с. 

Славовица, община 

Септември. Поземлен имот 

с идентификатор                

№ 67009.491.720 /стар № 

000720/ и площ 4 251 кв.м. 

Съгласно скица №15-

718792-07.08.2019г., 

издадена от Служба ГКК-

гр. Пазарджик поземления 

имот: с. Славовица,  м. 

„Под вилата” е с трайно 

предназначение: Територия, 

заета от води и водни 

обекти .  Начин на трайно 

ползване: Язовир. 

15-35 г. използването на водоема 
и неговите околности за 
рибовъдство, 
индивидуален и спортен 
риболов, краткотраен 
туризъм и отдих при 
условие ,че не се 
застрашава техническото 
състояние на язовирната 
стена и съоръженията 
към нея и тяхната 
безопасна експлоатация; 
 
- възможностите за 
временно наемане на 
работници за  
изпълнение на 
определени работи при 
дейностите 
„рибовъдство”, както и 
при мероприятията 
свързани с техническата 
експлоатация, текущата 
поддръжка и 
необходимите ремонтни 
работи по водоема и 
свързаните с него 
съоръжения. 

- 
 

Не 
 

150,00 лв. 
без ДДС 

4.Предоставяне на концесия за 
услуга с предмет: управление, 
ремонт и поддържане на 
язовирни стени и прилежащите 
към тях съоръжения в 
технически изправно 
състояние, осъществяване на 
безопасната им експлоатация 
със собствени средства и на 
свой риск и извършването на 

 
Концесия 
за услуги 

Микроязовир”Ветрен-2”, 

съгласно АПОС №3537 

от13.08.2019г.,  вписан в 

Службата по вписванията 

гр. Пазарджик  под №35, 

том 23, рег. №6542, 

дв.вх.рег. №6530 от 

29.08.2019г.,собственост на 

община Септември. 

 
15-35 г. 

- възможностите за 
използването на водоема 
и неговите околности за 
рибовъдство, 
индивидуален и спортен 
риболов, краткотраен 
туризъм и отдих при 
условие ,че не се 
застрашава техническото 
състояние на язовирната 
стена и съоръженията 

 
- 

 

 
Не 

 

 
1 620,00 

лв. 
без ДДС 
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дейностите аквакултури: 
риборазвъждане и отглеждане 
на риби и други водни 
организми, както и получената 
по съответните технологии 
продукция от тях върху 
язовири, публична общинска 
собственост.  

Разположен в м. 

„Баталите”, землище на гр. 

Ветрен, община Септември. 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

10820.43.1 /стар № 000086/ 

и площ 17 937 кв.м. 

Съгласно скица №15-

719374-08.08.2019г., 

издадена от Служба ГКК-

гр. Пазарджик поземления 

имот: гр. Ветрен,  м. 

„Баталите” е с трайно 

предназначение: Територия, 

заета от води и водни 

обекти .  Начин на трайно 

ползване: Язовир. 

към нея и тяхната 
безопасна експлоатация; 
 
- възможностите за 
временно наемане на 
работници за  
изпълнение на 
определени работи при 
дейностите 
„рибовъдство”, както и 
при мероприятията 
свързани с техническата 
експлоатация, текущата 
поддръжка и 
необходимите ремонтни 
работи по водоема и 
свързаните с него 
съоръжения. 

5.Предоставяне на концесия за 
услуга с предмет: управление, 
ремонт и поддържане на 
язовирни стени и прилежащите 
към тях съоръжения в 
технически изправно 
състояние, осъществяване на 
безопасната им експлоатация 
със собствени средства и на 
свой риск и извършването на 
дейностите аквакултури: 
риборазвъждане и отглеждане 
на риби и други водни 
организми, както и получената 
по съответните технологии 
продукция от тях върху 
язовири, публична общинска 
собственост.  

 
Концесия 
за услуги 

Микроязовир 

”Карабунар”, съгласно 

АПОС №3541от 

21.08.2019г.,  вписан в 

Службата по вписванията 

гр. Пазарджик  под №34, 

том 23, рег. №6541, 

дв.вх.рег. №6529 от 

29.08.2019г.,собственост на 

община Септември. 

Разположен в м. 

„Шаровица”, землище на с. 

Карабунар, община 

Септември. Поземлен имот 

с идентификатор № 

36172.170.121 /стар № 

000022/ и площ 187 676 

кв.м. Съгласно скица №15-

 
15-35 г. 

- възможностите за 
използването на водоема 
и неговите околности за 
рибовъдство, 
индивидуален и спортен 
риболов, краткотраен 
туризъм и отдих при 
условие ,че не се 
застрашава техническото 
състояние на язовирната 
стена и съоръженията 
към нея и тяхната 
безопасна експлоатация; 
 
- възможностите за 
временно наемане на 
работници за  
изпълнение на 
определени работи при 
дейностите 
„рибовъдство”, както и 

 
- 

 

 
Не 

 

 
8 700,00 

лв. 
без ДДС 



Стр. 10 от 10 

719109-07.08.2019г., 

издадена от Служба ГКК-

гр. Пазарджик поземления 

имот : с. Карабунар, м. 

„Шаровица” е с трайно 

предназначение: Територия, 

заета от води и водни 

обекти .  Начин на трайно 

ползване: Язовир. 

при мероприятията 
свързани с техническата 
експлоатация, текущата 
поддръжка и 
необходимите ремонтни 
работи по водоема и 
свързаните с него 
съоръжения. 

 
Настоящият проект на план за действие на общинските концесии на основание чл.40, ал.3, т.2 от Закона за концесиите и чл.20 от Наредбата за 
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията подлежи на изменение или допълване текущо  за включване на нов 
проект, за изключване на проект, за промени в конкретен проект относно прогнозираните елементи относно размер на концесионно възнаграждение, 
максимален срок на концесията и др. 
 
 
 
 
 Настоящият План е приет с Решение № …… от ……………. г. по Протокол № … от ………. г. на Общински съвет – гр. 
Септември 


