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__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 65
по протокол № 6 от 20.05.2020 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.1, т.1 и 3 от
Закона за концесиите, Общински съвет - Венец след поименно гласуване с 16 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”

РЕШИ:
Общински съвет – Венец задължава Кмета на община Венец да сключи
допълнително споразумение към Договор за концесия от 22.10.2013 г. на язовир
«Изгрев» - с.Изгрев, със «Сибер - 82» ЕООД, ЕИК 200070794, представлявано от
управителя си Мелиз Субхи Садъкова, със следните изменения в договорните клаузи:
По отношение на гаранцията за изпълнение на задължения, свързани с опазване
на околната среда и охраната на труда и съобразно обвързващото предложение към
офертата за участие в откритата процедура по предоставяне на концесията на воден
обект „Изгрев”, да се направи изменение на чл.28, ал.1 от Договора за концесия от
22.10.2013г. като отпадне на ред трети думата „ежегодно” и „годишно, след третата
година от срока на концесията (2016)”, да претърпи редакция и ал.2 като след редакцията
текста да е следния:
Чл.28 /1/ За осигуряване изпълнението на задълженията, свързани с опазване на
околната среда и охраната на труда, концесионерът открива специална банкова сметка в
банка, съгласувана с концидента, в която внася 1 950.00 лева.
/2/ Дължимата по ал.1 сума се внася по откритата специална банкова сметка.
/3/ Средствата по този член следва да се възстановяват до размера на 1 950.00
лева, в случай, че бъдат ползвани през годините. Титуляр на специалната банкова сметка
е концесионерът. Средствата по специалната банкова сметка ще принадлежат на
концесионера, като концидентът няма да има право да се разпорежда с тях.
Концесионерът обаче има право да се разпорежда и ползва сумата по специалната
банкова сметка само за целите, предвидени в ал.1. Сумите се теглят след предварително
одобрение на концидента на направените разходи по предоставената от концесионера
план-сметка.
По отношение на предвидените неустойки за неизпълнение или забавено
изпълнение на други задължения по договора, да се направи изменение, както следва:
Чл.38/1/ В случай на неизпълнение на инвестиционната програма концесионерът
дължи неустойка в размер на 1%, начислени върху неизпълнената част от
инвестиционната програма, в частта, в която неизпълнението не се покрива от
гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма.

/2/ В случай на пълно неизпълнение или забавено, неточно изпълнение във всяко
друго задължение по договора за концесия от страна на концесионера, последния дължи
на концидента неустойка в размер на 3 950 лева /една годишна концесионна вноска/.
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