
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 879 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.10.2022 г., Прот. № 56 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на концесионните 

договори през 2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 40, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 132, ал. 2 от 

Закона за концесиите (ЗК), докладна записка с рег. индекс № 08-00-1045/05.10.2022 

г. от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ и 

предложение с Вх. № 1583/07.10.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 

година. 

МОТИВИ: С докладна записка до Кмета на община Свищов (рег. индекс            

№ 08-00-1045/05.10.2022 г.) от дирекция „Управление на собствеността и 

стопански дейности“ е сведена информация, че съгласно Закона за концесиите (ЗК) 

Кметът на общината извършва мониторинг и контрол на сключените концесионни 

договори и изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишни отчети 

относно тяхното изпълнение. 

В изпълнение на посоченото задължение и във връзка с чл. 132, ал. 2 от ЗК е 

изготвен отчет за изпълнението на действащия през 2021 г. концесионен договор, 

за предоставяне на общинска концесия на язовир „Банкова воденица-2”, находящ 

се в землището на с. Морава, община Свищов. Отчетът е приет от Комисията за 

контрол на концесионните договори и следва да бъде одобрен от Общински съвет – 

Свищов. 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 25, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 



 
 

                                                                                                                                 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 

за изпълнение на концесионните договори 

през 2021 г. 

 
 

Към 31.12.2021 г. Община Свищов има един действащ концесионен договор - за 

предоставяне на общинска концесия на язовир „Банкова воденица-2”, находящ се в 

землището на с. Морава, община Свищов. 

 

Концесионният договор е сключен на 29.09.1999 г., като концедентът предоставя 

на концесионера обособено право на ползване (концесия) на язовир „Банкова воденица-

2“, с граници бреговата ивица на язовира – публична общинска собственост, изразено в 

риборазвъждане и организиране на риболов по отношение на обекта на концесия. 

Към договора са подписани допълнителни споразумения от 10.11.2000 г. и 

17.01.2014 г., както и договор за продължаване на концесия от 19.12.2014 г. 

Срока на концесионния договор е 25 години, считано от 01.11.1999 г. 

Годишното концесионно възнаграждение в размер на 1 800,00 лв., без включен 

ДДС е дължимо до 31 ноември на годината за която се отнася. 

 

През отчетната година обектът на концесия е стопанисван от „Астория Риб” 

ЕООД, гр. Свищов.  

Извършеният текущ контрол включва контрол на изпълнението на условията на 

концесията и на задълженията на концесионера в съответствие с предвиденото в 

концесионния договор. 

Основни насоки при извършените проверки са: 

- права и задължения на концесионера; 

- поддръжка на обекта; 

- концесионно възнаграждение и др. 

В резултат на извършените проверки се констатира следното: 

По отношение на правата и задълженията си концесионерът използва 

предоставения му обект – язовир „Банкова воденица-2“, по предназначение съгласно 

концесионния договор.  

Спазвайки Инвестиционния план през годината концесионерът е извършил 

дейности в следните насоки: 

- насипване и уплътняване на короната на стената на язовира; 

- възстановяване на частичните обрушвания на мокрия откос; 

- профилактика на спирателните кранове; 

- поддръжка на довеждащия и отвеждащ канал на язовира, бреговете и 

язовирната стена, чрез пръскане и косене. 



Посочените дейности са извършени с материали, техника, консумативи и 

персонал на „Астория Риб“ ЕООД. 

 

Концесионерът спазва стриктно изискванията да не се допуска замърсяване на 

околната среда и да не извършва неконтролирано изпускане на язовира. 

От констативните протоколи за извършен технически преглед на язовирната 

стена и съоръженията към нея се установява, че концесионерът поддържа същите в 

добро техническо състояние, спазва изискванията относно стопанисването и 

експлоатацията им, предписани от контролните органи. 

Дължимото годишно концесионно възнаграждение за 2021 г. е платено на 

13.10.2021 г., в пълен размер и съгласно предвидения в договора срок. 

С оглед резултатите от извършения мониторинг следва извода, че действащият 

през отчетния период концесионен договор се изпълнява в съответствие със заложените 

в него задължения. 

 

Настоящият Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори през 

2021 г. е изготвен на основание чл. 40, ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132, ал. 2 от Закона за 

концесиите. 

 

 

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ 
Кмет на община Свищов 

 

 

 

 

 


