ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
(2020 – 2024 г.)
Индивидуализация на проекта за концесия
Наименование на проекта за
концесия (наименование 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.

Предмет
на
концесия
та

Концесия
за услуги

Обект на концесията

Микроязовир ”Славовица1”, 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 №15-71857807.08.2019г., издадена от
Служба ГКК-гр. Пазарджик
поземления имот: с.
Славовица, м. „Дунава” е с
трайно предназначение:
Територия, заета от води и
водни обекти . Начин на
трайно ползване: Язовир.

срок на
концесия
та

15-35 г.

Строителство / услуги,
които ще се възложат с
концесията

- 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

Срокове за
изпълнение
на
възложенот
о
строителств
о

Плащания
от
концедента

-

Не

Годишно
Концесионно
възнаграждение

2 180,00 лв.
без ДДС

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.

3.Предоставяне на концесия за
услуга с предмет: управление,

Концесия
за услуги

Концесия

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 №15718788-07.08.2019г.,
издадена от Служба ГККгр. Пазарджик поземления
имо: с. Славовица, м.
„Тополата” е с трайно
предназначение: Територия,
заета от води и водни
обекти . Начин на трайно
ползване: Язовир.
Микроязовир
”Славовица-3”, съгласно

15-35 г.

поддръжка и
необходимите ремонтни
работи по водоема и
свързаните с него
съоръжения.
- 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;

-

Не

2 790,00
лв.
без ДДС

-

Не

150,00 лв.

- 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.

15-35 г.

- възможностите за
използването на водоема

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.

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

за услуги

Концесия
за услуги

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 №15718792-07.08.2019г.,
издадена от Служба ГККгр. Пазарджик поземления
имот: с. Славовица, м.
„Под вилата” е с трайно
предназначение: Територия,
заета от води и водни
обекти . Начин на трайно
ползване: Язовир.

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;

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

- 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

без ДДС

- 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.

15-35 г.

-

Не

1 620,00
лв.
без ДДС

община Септември.
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 №15719374-08.08.2019г.,
издадена от Служба ГККгр. Пазарджик поземления
имот: гр. Ветрен, м.
„Баталите” е с трайно
предназначение: Територия,
заета от води и водни
обекти . Начин на трайно
ползване: Язовир.

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.

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

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 №

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.

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

-

Не

8 700,00
лв.
без ДДС

язовири, публична общинска
собственост.

36172.170.121 /стар №
000022/ и площ 187 676
кв.м. Съгласно скица №15719109-07.08.2019г.,
издадена от Служба ГККгр. Пазарджик поземления
имот : с. Карабунар, м.
„Шаровица” е с трайно
предназначение: Територия,
заета от води и водни
обекти . Начин на трайно
ползване: Язовир.

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.

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 № 394 от 30.11.2020 г. г. по Протокол № 17 от 30.11.2020 г. на Общински съвет –
гр.Септември

