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Този Договор се сключва на .................... 2021 г. в гр. София,
между
1.
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, [адрес]
("КОНЦЕДЕНТЪТ") и

2.
[Посочване на Концесионера] дружество, учредено и съществуващо по
[българското] право, регистрирано под № *, с адрес на управление [посочване на
адреса], представлявано от [посочване на името и длъжността]
("КОНЦЕСИОНЕРЪТ").
всеки от тях по-нататък наричан и „Страната”, а заедно „Страните”,
и
[………………] дружество, учредено и съществуващо по [………..] право,
регистрирано под № *, с адрес на управление [посочване на адреса],
представлявано от [посочване на името и длъжността] („Солидарен длъжник“)1
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че:
КОНЦЕДЕНТЪТ е взел решение да възложи концесия за
строителство („Концесията“, като възлагането на Концесията се нарича
„Проектът“) за обект Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от
пристанище за обществен транспорт Русе – публична държавна собственост
(„Пристанищният терминал“). Срокът на Концесията е тридесет и пет (35)
години, с възможност за удължаване, като общият срок на всички удължавания,
A.

Попълва се в следните случаи:
1.
В случай, че участникът, определен за концесионер, е (i) физическо лице, или (ii)
юридическо лице, което не е местно лице на Европейския съюз, или (iii) Консорциум Договорът
за концесия се сключва с новоучредено капиталово търговско дружество (Проектно дружество), в
което участникът, определен за концесионер, е едноличен собственик на капитала или участниците
в Консорциума притежават целия капитал в съотношението, посочено в Заявлението за участие в
Процедурата за възлагане на концесията. Участникът, определен за концесионер, а когато той е
Консорциум-всеки от участниците в Консорциума отговаря солидарно с Проектното дружество
за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид
характерът и размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното
дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество
2.
В случай, че в процедурата за определяне на концесионер и възлагане на
концесията участникът, определен за концесионер, е доказал изпълнението на изискванията за
„Финансово и икономическо състояние“ с възможностите на едно или повече трети лица. На
основание чл.63, ал.3 от Закона за концесиите Третото лице, с възможностите на което се доказва
изпълнението на изискванията за финансово и икономическо състояние, отговаря солидарно с
концесионера за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се
вземат предвид характерът и размерът на поетия от третото лице ангажимент за предоставяне на
ресурси. .
1
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независимо от основанието за това, не може да бъде по-дълъг от една трета от
конкретния срок на концесията.
B.
Чрез Проекта КОНЦЕДЕНТЪТ желае частният сектор да
инвестира и участва в развитието на пристанищната инфраструктура.
КОНЦЕДЕНТЪТ е одобрил определени цели за Проекта, които неизчерпателно
включват:
1) изграждането на обекта - пристанищен терминал за обществен транспорт,
част от пристанище за обществен транспорт Русе, на който има създадени
условия и за временен престой на кораби и други плаващи съоръжения в
акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на стихийни
природни явления, т.е. пристанищен терминал със зимовник и въвеждането
му в пълна експлоатация, със средства и на риск на концесионера и неговото
управлението и поддържането на риск на концесионера в експлоатационна
годност за срока на концесията;;
2) предоставяне на качествени и разнообразни пристанищни услуги,
включително свързани със създаването на необходимата организация за
обслужването на временно престояващите кораби, както и обработването
на товари, с цел създаване на товарооборот и превръщането на
концесионния обект в сигурен, удобен, привлекателен и целогодишно
печеливш транспортен център;
3) поддържане и разширяване на системите за сигурност и безопасност в
района на пристанищния терминал съгласно действащото законодателство;
4) осигуряването на съответствие на пристанищните дейности и услуги с
международните и националните изисквания за опазване на околната среда;
5) увеличаване и разнообразяване на съпътстващите дейности, включително
търговските и рекламните дейности в района на Пристанищния терминал;
6) създаване на подходяща инвестиционна и бизнес среда за развитие на други
икономически сфери в района на Пристанищния терминал чрез осигуряване
на:
a) възможност чрез търсенето на квалифицирана работна ръка в
пристанищния терминал да се подобри пазарът на труда и да бъдат
задържани част от младите и образовани хора в региона;
b) възможност за подобряване материалното състояние на заетите на
пристанищния терминал;
c) възможност за създаване на добра реклама на Русе като един добре развит
транспортен и промишлен център;
d) възможност за засилване на конкуренцията между пристанищата в региона;
е) механизъм за взаимодействие с други държавни органи: митница,
ветеринарен и медицински контрол, паспортен контрол, гражданска отбрана,
сигурност, екология и други.
Чрез обявление № …../……….. от …………. 2021 г.,
КОНЦЕДЕНТЪТ е оповестил открита процедура („Процедурата за
определяне на концесионер) с публикация в [посочване на съответната
публикация в в Официалния вестник на ЕС], което е публикувано и по партидата
на процедурата в Националния концесионен регистър, в съответствие със Закона
за концесиите (както е дефиниран по-долу) за горепосочената Концесия.
C.

6

D.
В резултат на провеждането на Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на концесия и след Решение №……… от ……..на
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията],
КОНЦЕДЕНТЪТ е определил [посочване на Участника/проектното
дружество] („Класирания на първо място участник“) за Концесионер.

КОНЦЕДЕНТЪТ е убеден, че настоящият Договор е в
съответствие с горепосочените цели на Проекта и ще бъде от полза за
обществото.
E.

СКЛЮЧИХА ТОЗИ ДОГОВОР, С КОЙТО СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА
СЛЕДНОТО:
ЧЛЕН. 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ.
1.1. Определения
Освен ако съдържанието не изисква друго, думите и изразите в този
Договор за концесия имат следното значение:
„Акватория на Пристанищния терминал“ е прилежащата на
пристанищната територия на Пристанищен терминал със зимовник-Русе водна
площ с естествени или създадени в резултат на човешка дейност условия за защита
от вълни и затлачване, която притежава нужните площ и дълбочина за безопасно
подхождане, маневриране и приставане на най-големия разчетен кораб за
терминала. Акваторията на пристанището включва: зона за подхождане, зона за
маневриране на корабите и оперативна акватория. Оперативната акватория на
Пристанищен терминал със зимовник-Русе ще бъде определена с парцеларен план
на пристанищната акватория, съставляващ част от Генералния план на терминала,
който ще бъде разработен от Концесионера след влизане в сила на този Договор за
концесия.
„Активи на КОНЦЕДЕНТА” са активите – публична държавна
собственост – Пристанищната територия и Пристанищната инфраструктура,
включително такава, която може да бъде изградена от и със средства на
КОНЦЕСИОНЕРА.
„Активи на КОНЦЕСИОНЕРА” са активите – машини и съоръжения,
притежавани или ползвани от КОНЦЕСИОНЕРА във връзка с извършването на
пристанищните услуги в Обекта на концесия, които не са трайно прикрепени към
Пристанищната територия и не са публична държавна собственост по силата на
Действащото законодателство.
„Генерален план за изграждане на пристанищен терминал със
зимовник-Русе” е специализиран подробен устройствен план по смисъла на
Закона за устройството на територията-план за регулация и застрояване на
пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория,
изработен от Концесионера след влизане в сила на този Договор за концесия и
одобрен при условията и реда на чл.112а от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
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„Годишен товарооборот” е преминалото количество товари през ръба на
кейовата стена, измерено в тонове, за периода между 1 януари до 31 декември на
съответната година.
„Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)“ е кодексът, обн.,
в ДВ, бр. 105 от 2005 г., с последващите му изменения и допълнения.
„Дата на влизане на Договора за концесия в сила” е датата, на която е
изпълнено всяко едно от условията по чл. 5.1.1. от този Договор за концесия, освен
ако друго не е предвидено в чл. 5.1.
„Действащо законодателство” (Закон)” са Конституцията на Република
България, пряко приложимите норми на правото на Европейския съюз,
международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които
Република България е страна, законите и подзаконовите нормативни актове, както
и за целите на този договор – всички задължителни приложими мерки, правила,
уведомления, циркулярни писма, нареждания, заповеди или укази, издадени от
съответните органи, и всички други, приложими за страните по този договор
задължителни изисквания на съответните органи, действащи за съответния период
на изпълнение на дейността по Договора, и регламентиращи тази дейност.
„Добра инженерингова и експлоатационна практика” са стандартите,
практиките, методите и процедурите, които съответстват на законите и степента на
умение, старание, предпазливост и предвидливост, която се очаква от
квалифициран и опитен изпълнител, инженер или оператор, и в зависимост от
случая, занимаващ се в Европейския съюз със същия вид дейност при същите или
подобни обстоятелства.
„Договор за концесия”, „Договорът (Концесионният договор)” е този
Договор за концесия с всички последващи изменения и допълнения, включително
неговият преамбюл и приложения.
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДП „ПИ“) е
юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и е създадено
съгласно Глава четвърта, Раздел VІб от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
„Дял от Концесията“ означава сбора от разходите на КОНЦЕСИОНЕРА
за изпълнение на конкретните дейности, които ще бъдат възложени на
подизпълнители. Разходите за извършване на тези дейности се остойностяват и
сумират без дисконтиране. Делът от Концесията, който ще бъде възложен на
подизпълнители, се изчислява спрямо общата сума на всички разходи,
произтичащи
от
Финансово-икономическия
модел,
представен
от
КОНЦЕСИОНЕРА в Процедурата за избор на концесионер и възлагане на
концесията (без дисконтиране);
„Забавено изпълнение” е налице, когато задължена страна по договора е
изпълнила задължение по този Договор за концесия след срока, в който е била
длъжна да го изпълни.
„Завършен обект“ - в зависимост от категорията на обекта, за завършен,
ще се счита всеки обект, за който, след завършването на строежа и приключване
на приемните изпитвания (когато те са необходими), е въведен в експлоатация,
въз основа на:
1. разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за
национален строителен контрол (в категория от I – III, съгласно чл. 137 от ЗУТ);
2. удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал
разрешението за строеж (в категория от IV – VI, съгласно чл. 137 от ЗУТ).
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„Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)“ е законът, обн. в
ДВ. бр. 63 от 2006 г., с последващите му изменения и допълнения.
„Закон за концесиите (ЗК)“ е законът, обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от
03.01.2018 г., с последващите му изменения и допълнения.
„Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)“ е законът, обн.,
в ДВ, бр. 105 от 2006 г., с последващите му изменения и допълнения.
„Закон за културното наследство (ЗКН)“ е законът, обн., ДВ, 2 от 2009 г.,
с последващите му изменения и допълнения.
„Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)“ е законът, обн.,
в ДВ, бр. 27 от 2018 г.; с последващите му изменения и допълнения.
„Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ)“ е законът, обн., в ДВ,
бр. 12 от 2000 г. с последващите му изменения и допълнения.
„Закон за националната стандартизация (ЗНС)“ е законът, обн., в ДВ, бр.
88 от 2005 г., с последващите му изменения и допълнения.
„Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети (ЗОПОЕЩ)“ е законът обн., ДВ, бр. 43 от 2008 гс последващите
му изменения и допълнения.
„Закон за счетоводството (ЗС)“ е законът, обн., в ДВ., бр. 95 от 2015 г. с
последващите му изменения и допълнения.
„Закон за управление на отпадъците (ЗУО)“ е законът, обн., ДВ, бр. 53
от 2012 г., с последващите му изменения и допълнения.
„Закон за устройство на територията (ЗУТ)“ е законът, обн., в ДВ, бр., 1
от 2001 г., с последващите му изменения и допълнения.
„Замърсяване на околната среда” е промяната на качествата й вследствие
на възникване и привнасяне на физически, химически или биологически фактори
от естествен или антропогенен източник в страната или извън нея, независимо дали
се превишават действащите в страната норми.
„Индекс на Националния статистически институт“ означава индекса
на потребителските цени, съставян и публикуван ежемесечно от Националния
статистически институт, а ако индексът не е публикуван към датата на
индексация и същият не бъде наличен в срок до тридесет дни (30) от
предвидената дата за публикация, алтернативен индекс, за чието използване
Страните се договорят за целите на индексацията. Доколкото е налице промяна
в базата за изчисляване на Индекса, съответният Индекс се преизчислява на
базата, на която е бил изчислен преди настъпването на промяната, а ако
съответният Индекс спре да бъде публикуван, той се замества с такъв друг
Индекс, какъвто може да бъде публикуван периодично от даден Компетентен
орган или друг орган, като същият дава резултат, доближаващ се най-много до
резултата, който би бил получен от Индекса, ако последният бе продължил да
бъде изчисляван на същата база като тази, на която е бил изчисляван (или
преизчисляван, за целите на настоящия Договор) непосредствено преди датата,
на която спре публикуването му.
„Изграждане” е дейност по създаването на нови, както и подобряване на
съществуващи дълготрайни материални активи, която включва най-малко
строителството, или реконструкцията, или разширението и въвеждането в
експлоатация (разрешаване ползването на завършеното строителство) на Обекта
на концесия, или отделни части от него, както и рехабилитация на Обекта на
концесия или част от него. Изграждането може да включва и проучване,
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изработване на генерален план/подробен устройствен план и изработване на
инвестиционен проект.
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е
юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията със седалище гр. Русе и с
териториални звена - хидрометеорологичните станции в Ново село, Лом, Оряхово,
Свищов, Русе и Силистра съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМПВВППРБ.
„Инвестиционна програма на КОНЦЕСИОНЕРА” е програмата и
графика за изпълнение на инвестиционните ангажименти на КОНЦЕСИОНЕРА,
представлява част от Офертата на Концесионера - Приложение № 6 към този
Договор за концесия.
„Инвестиция” е всяко плащане, извършено от КОНЦЕСИОНЕРА през
периода на съответната инвестиционна година, за изпълнението на съответната
одобрена годишна инвестиционна програма, водещо до завеждане на дълготрайни
материални и дълготрайни нематериални активи в баланса на КОНЦЕСИОНЕРА.
В общия размер на призната инвестиция, разходите за консултантски услуги,
съотносими към тази инвестиция, не могат да надвишават 10 на сто от стойността
й.
„Консумативи” са елементи или продукти, които поради естеството си се
употребяват постепенно за кратък период от време и които не са оборудване или
дълготрайни активи (например горива, химически продукти).
„Концесия” е публично-частното партньорство между КОНЦЕДЕНТА и
КОНЦЕСИОНЕРА, при което КОНЦЕДЕНТЪТ възлага на КОНЦЕСИОНЕРА
изпълнение на строителство на Обекта на концесия и предоставяне и управление
на пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2, във вр. с чл. 117а, ал. 2 и ал.
4, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България, срещу правото на КОНЦЕСИОНЕРА да
експлоатира Обекта на концесия и да получава приходи от извършването на
услугите в Обекта на концесия при поемане на строителния и оперативния риск.
„Концесионно възнаграждение” е парична сума, която се заплаща на
КОНЦЕДЕНТА от КОНЦЕСИОНЕРА за предоставеното му право да
експлоатира Обекта на концесия и да получава приходи от извършването на
услугите в Обекта на концесия така, както това право е определено в предмета на
Концесията.
„Концесионна територия” са недвижимите имоти, върху които е изграден
частично и подлежи на доизграждане Обекта на концесията, определен в чл. 4 от
този Договор.
„Лошо изпълнение” по смисъла на този Договор за концесия е неточно
изпълнение в качествено отношение, с изключение на случаите на забавено или
частично изпълнение.
„Находка, която има признаци на културна ценност” е всяко недвижимо
и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност
и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава
обществена значимост, открито при извършване на строителни работи при
изграждането или реконструкцията на Обекта на концесия съгласно Закона за
културното наследство.
„Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от
извънреден характер, възникнало след сключването на Договора за концесия, като
напр.природни бедствия, война или други условия, възникнали от или присъщи
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на войната (обявена или необявена), граждански вълнения, блокади, бунтове или
полицейски действия, общи стачки, което събитие препятства или забавя
изпълнението на Страните и други подобни, които препятстват или забавят
изпълнението на Страните, или каквото и да е друго събитие, без значение
подобно или не на гореизброените, което не може да бъде предвидено или ако
бъде предвидено или е предвидимо – не може да бъде обективно предотвратено.
Освен дадената по-горе дефиниция за целите на този Договор
„Непреодолима сила“ е и:
1. изменение на нивото на река Дунав, установено от Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав” – Русе (ИА ППД – Русе), за района на
Пристанищен терминал със зимовник-Русе, за ниско ниво под минус 50 см или
високо ниво над 880 см, спрямо условната кота „0”, измерено по пегела на
хидрометрична станция Русе, като това изменение следва да е продължило
непрекъснато повече от 30 последователни дни;
2. ледоход над 70%, замръзване на реката или ледови запор в акваторията
на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, установени от ИА ППД – Русе с
продължителност повече от 30 последователни дни.
„Нетни приходи” са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги,
намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други
данъци, пряко свързани с приходите на концесионера, създадени/реализирани при
осъществяването на пристанищните услуги, съпътстващи дейности, както и от
всички дейности, свързани с управлението и експлоатацията на обекта на
концесията.
„Норма на възвръщаемост за КОНЦЕСИОНЕРА” е финансовата
вътрешна норма на възвръщаемост на собствения капитал на Концесионера,
вложен за осъществяването на концесията. Нормата на възвръщаемост се
изчислява в съответствие с приложимата нормативна уредба и установените
практики за изготвяне на финансов анализ.
„Обект на концесията” е пристанищен терминал със зимовник-Русе, част
от пристанище за обществен транспорт Русе, така както е описан в чл. 4.1. на този
Договор за концесия.
„Оперативна акватория“ е част от пристанищната акватория, прилежаща
на съответната кейова стена или друго хидротехническо съоръжение за приставане
на кораби и притежаваща нужните площ и дълбочина за безопасно маневриране и
приставане на най-големия разчетен кораб.
„Основен ремонт” е дейност по частично възстановяване и/или частична
замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на
принадлежностите на Обекта на концесия, или на отделна част от него или на
активи на концесионера, свързани с обекта на концесията, както и строителни и
монтажни работи, с които първоначално вложени, но износени материали,
конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се
извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им
годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.
„Оферта” е предложението на КОНЦЕСИОНЕРА, подадено в откритата
процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията – Приложение
№ 6 към Договора.
„Поддържане” е извършването на основни и текущи ремонти,
реконструкция, рехабилитация, модернизация и други дейности, които имат за цел
във всеки един момент през Срока на договора Пристанищният терминал да бъде
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в състояние на експлоатационна годност, в съответствие с Действащото
законодателство и Добрата инженерингова и експлоатационна практика.
„Подобрение в Обекта на концесия” е всяко вложение в изграждане,
основен ремонт и поддържане на дълготраен актив, което увеличава стойността
му, подлежи на амортизация и за което са извършени амортизационни отчисления
в размер на максимално определената амортизационна норма съгласно Закона за
корпоративното подоходно облагане, или по-ниска, но гарантираща пълната
амортизация на извършеното подобрение за Срока на договора.
„Приращение” е всеки новопостроен обект върху концесионната
територия, който е трайно прикрепен към земната повърхност.
„Приложение” е всяко приложение към този Договор за концесия.
„Пристанищен оператор” е търговец, получил достъп до пазара за
извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт и
вписан в регистъра на пристанищните оператори.
„Пристанищно оборудване” са всички машини, съоръжения, транспортни
средства, претоварна техника и други дълготрайни материални активи, които са
необходими и предназначени за извършване на Пристанищните услуги по чл. 7.1.
„Пристанищен терминал (терминал)” е пристанищен терминал със
зимовник-Русе, който след извършване на строителството и въвеждането в
експлоатация на Обекта на концесия, така както е определен в чл. 4 от този
Договор, ще бъде териториално обособена част от пристанище за обществен
транспорт „Русе” и ще осигурява завършен процес по приемане, обработка,
съхраняване и експедиране на определен тип товари и/или поща по определена
технология, като включително ще създава условия и за временен престой на кораби
и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от
въздействието на стихийни природни явления.
„Пристанищна власт” е орган, ведомство, учреждение или лице, чрез
който/което в съответствие с действащото законодателство министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява
правомощията си по отношение на управлението и контрола на пристанищната
дейност в Република България, и всеки правоприемник, осъществяващ същите
функции.
„Пристанищна инфраструктура” е система от сгради, съоръжения и
линейни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията,
електроснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщенията, хидромелиорациите,
третирането на отпадъците и геозащитната дейност, както и други сгради и
съоръжения на територията на терминала, свързани с обслужване на извършваните
на тази територия дейности и услуги, така, както е посочена в чл. 4.1.2 и чл. 4.1.3.
от този Договор.
„Пристанищна територия” е територията така, както е посочена в чл. 4.1.1
от този Договор.
„Пристанищни съоръжения” са елементите на пристанищната
инфраструктура, трайно прикрепени към терена на пристанищния терминал, които
са предназначени за извършване на пристанищни услуги, както и стационарните и
плаващите хидротехнически съоръжения (вълноломи, молове, пирсове, фериботни
гнезда, понтони, докове и други), които служат за защита на пристанищната
акватория от ветрово или вълново въздействие или за връзка между кораба и брега.
„Пристанищни услуги” са услугите, както са описани в чл. 7.1, които
КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да извършва и е задължен да поддържа в
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наличност, непрекъснатост и ниво на качество съгласно Добрата инженерингова и
експлоатационна практика.
„Промяна в собствеността“ означава всякаква промяна в собствеността по
отношение Акционерния капитал или Контрола върху Концесионера, така както е
посочена в чл. 25 от този Договор.
„Пълно неизпълнение” е налице, когато задължена страна по Договора за
концесия не е изпълнила нищо от предмета на задължението си по този Договор за
концесия, или когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила
да не върши, или е извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова
закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата страна по
този Договор за концесия.
„Първа договорна година по отношение на задължението за заплащане
на Годишно концесионно възнаграждение” е периодът от датата на изтичане на
гратисния период за заплащането му, така както е определен в чл. 6.3 от този
Договор, до изтичане на същата календарна година. За целите на изчисляване на
годишното концесионно възнаграждение една календарна година се равнява на 365
дни.
„Първа договорна година по отношение на задължението за
инвестиции” е периодът между Датата на влизане на Договора за концесия в сила
и края на календарната година, следваща годината на влизане в сила.
„Втора (и всяка следваща) договорна инвестиционна година” по
отношение на задължението за инвестиции е периодът от 1 януари до 31 декември
на съответната година.
„Работник или служител” е лице, което ще бъде наето по трудов договор
от концесионера.„Разширение” е разширение на територията на Обекта на
концесията и/или пристрояване или надстрояване на застроен обект.
„Разрешение за строеж” е индивидуален административен акт, издаването
на който е задължително условие за започване и извършване на строителството.
„Разрешение за ползване” е индивидуален административен акт,
издаването на който е задължително условие за въвеждане на обекта в
експлоатация.
„Реконструкция” е дейност за възстановяване, модернизация, замяна на
конструктивни елементи и основни части, съоръжения или инсталации, както и
изпълнението на нови такива, с които се възстановява или увеличава
носимоспособността, устойчивостта, трайността и ефективността на
пристанищните съоръжения и съществуващите материални активи в цялост.
„Рехабилитация” е дейност по извършване на основен ремонт за
възстановяване и модернизацията на техническата инфраструктура на
Пристанищния терминал.
„Свързани договори” са всеки договор или договореност, сключени или
постигнати между КОНЦЕСИОНЕРА или свързани с КОНЦЕСИОНЕРА лица.
„Свързани лица” са лицата по § 1от Допълнителната разпоредба на
Търговския закон.
„Строителни и монтажни работи за поддържане на терминала” са
строителните и монтажни работи в Обекта на концесия, чието извършване има за
цел поддържането на Терминала в експлоатационна годност.
„Срок на Договора за концесия” е периодът от датата на влизане в сила
на този Договор за концесия до изтичане на Срока на Концесията, съответно до
прекратяване на Договора за концесия, в зависимост от това кой от двата момента
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настъпи по-рано или, в случаите на продължаване на срока в съответствие с
действащото законодателство – до датата, до която срокът е бил продължен.
„Съпътстващи дейности” са дейности, обезпечаващи извършването на
пристанищните услуги, както и дейности, които съответстват на
производствените и търговските задачи на предприятия, чието местоположение в
пристанищния терминал се оправдава от връзката им с пристанищния трафик, с
обема на морския или речния трафик, който създават, или поради услугите, които
извършват на потребителите и които могат да се извършват, при условие, че няма
да попречат на извършването на пристанищните услуги.
„Срок на концесията” е срокът, посочен в чл. 5.1.11.
„Съществено неизпълнение на инвестиционната програма” е налице в
случаите, когато в съответствие с календарния график за нейното изпълнение не
са изпълнени 50 на сто или повече от предвидените инвестиции в Годишната
инвестиционна програма съгласно графика за изпълнението й.
„Текущ ремонт” е изпълнение на работите по подобряването и
поддържането в изправност на елементи на Обекта на концесия, изпълнението на
които работи е наложено от нормалната експлоатация на Пристанищния терминал.
„Техническа спецификация за услуги или стоки” е спецификация в
документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или
услуга като: ниво на качество, проектиране, процес или метод на производство,
употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под
което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на
изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация,
процедури за оценяване на съответствието.
„Техническа спецификация за строителство” е съвкупността от
технически предписания, които определят изискванията към характеристики на
материалите и стоките, по такъв начин, че да отговорят на изискванията на
действащото законодателство и утвърдените стандарти в строителството, и
включват ниво на оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност
или размери, включително и процедурите относно осигуряването на качеството,
терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и
етикетиране, правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за
приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство, и
всички други технически условия по отношение на завършен строеж и
материалите или частите, включени в него.
„Търговски закон” (ТЗ) е Търговският закон на Република България, обн.,
в ДВ, бр. 48 от 1991 г. с последващите му изменения и допълнения.
„Увреждане на околната среда” е изменение на един или повече от
съставящите я компоненти, което води до влошаване качеството на живот на
хората, до обедняване на биологичното разнообразие или до затруднено
възстановяване на природните екосистеми.
„Удостоверение за експлоатационна годност” е документ, издаден от
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него лице по реда и условията на наредбата по чл. 95 от Закона
за морските прострастранства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България, удостоверяващ експлоатационната годност на пристанищата.
„Условия на концесията” са условия, права и задължения на Страните по
Договора, които са постоянни за Срока на договора.
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„Ценова политика” е стойността на разходите завишени с обичайната
печалба, непозволяваща отклонения от справедливата стойност на дадена сделка.
„Частично неизпълнение” е налице, когато задължената Страна по
Договора е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако изпълнената
част е явно незначителна с оглед интересите на другата страна или поради
естеството на задължението частичното неизпълнение се приравнява на пълно
неизпълнение или лошо изпълнение.
1.2. Тълкуване
При тълкуването на този Договор за концесия ще се търси действителната
обща воля на страните. Отделните клаузи ще се тълкуват във връзка едни с други
и всяка една ще се схваща в смисъла, който произтича от целия Договор за
концесия, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността.
Заглавията на разделите от този Договор за концесия са за удобство на
препратките и няма да се вземат под внимание при тълкуване на клаузите на този
Договор за концесия.
Приложенията и анексите към Договора за концесия са неразделна част от
него и позоваването на Договора за концесия включва и позоваване на тях, освен
когато изрично е посочено обратното.
В случай на противоречие или несъответствие между клауза на Договора за
концесия и приложение към него, клаузите на Договора за концесия ще имат
предимство пред текста на приложението, освен ако в приложението не е
уговорено друго.
Измененията и допълненията на Концесионния договор съставляват
неразделна част от него. Ако съдържанието на някое изменение или допълнение
противоречи на настоящия Договор, предимство има изменението, съответно –
допълнението, когато са направени след датата на подписване на Договора.
Думите, употребени само в единствено число, включват и множественото
число и обратно, когато контекстът изисква това.
При посочването на която и да е страна, лице или формирование в този
Договор за концесия, се имат предвид и техните правоприемници и упълномощени
представители.
ЧЛЕН 2. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНЦИИ.
С настоящия договор страните заявяват и гарантират, че:
1. правата и задълженията, предвидени в този Договор за концесия, няма да
бъдат прехвърляни, освен когато това е предвидено в закона и този Договор за
концесия;
2. през целия срок на Концесията при изпълнение на този Договор за
концесия те ще спазват всички изисквания за опазване на околната среда,
защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, осигуряването на здравословни и безопасни условия
на труд, както и международните и вътрешните изисквания за безопасност в
областите, които се засягат от предмета на този Договор за концесия.
2.1. Заявления и гаранции на КОНЦЕДЕНТА

15

С този Договор за концесия КОНЦЕДЕНТЪТ заявява и декларира, че:
2.1.1. към датата на сключване на Договора за концесия Обектът на
концесията, включващ поземлени имоти и изградени съоръжения,
принадлежности и прилежаща инфраструктура, е публична държавна собственост
на КОНЦЕДЕНТА и в съответствие с Действащото законодателство
КОНЦЕДЕНТЪТ може да го възлага на концесия.
2.1.2. върху Обекта на концесия няма предоставени права, тежести,
възбрани и други, които да са в противоречие с клаузите на Договора за концесия.
2.1.3. сключването на Договора за концесия не влиза в противоречие с която
и да е разпоредба от българското законодателство, действащо в момента на
сключването на Договора за концесия;
2.1.4. условията на Договора са съобразени с разпоредбите на българското
законодателство и представляват валидни и обвързващи задължения за
КОНЦЕДЕНТА.
2.1.5. ще предостави или в зависимост от случая ще съдейства за
предоставянето на съгласия, одобрения и разрешения, които са свързани с
осъществяването на предмета на концесия, при условие, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ
предприеме всички необходими действия и изпълни всички необходими
изисквания, които се съдържат и изискват от нормативните актове и този Договор
за концесия за получаване на съответните съгласия, одобрения или разрешения;
2.1.6. ще уведомява незабавно КОНЦЕСИОНЕРА в писмена форма, когато
му стане известно каквото и да е обстоятелство, свързано с предмета на концесия
и възникнало след подписването на този Договор за концесия;
2.1.7. за времето на действие на този Договор за концесия няма да
предоставя на трети лица особено право на ползване върху Обекта на концесия,
както и да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга
неблагоприятно правата на КОНЦЕСИОНЕРА, предоставени по силата на този
Договор за концесия, освен в случаите, предвидени в него.
2.2. Заявления и гаранции на КОНЦЕСИОНЕРА
С този Договор за концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ заявява и гарантира, че:
2.2.1. е валиден и надлежно учреден и действащ търговец според
законодателството на ………….2. За целта КОНЦЕСИОНЕРЪТ е предоставил на
КОНЦЕДЕНТА пълни и достоверни копия, заверени по съответния ред на своите
учредителни документи, с всичките последващи изменения и допълнения в тях,
или замяната им с други документи, както и пълна и надлежна информация за
лицата, упълномощени да представляват КОНЦЕСИОНЕРА, като включително и
правото на тези лица да подпишат този Договор за концесия, съгласно Приложение
№ 7 към този Договор за концесия. За Срока на Договора за концесия
КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да поддържа регистрацията си като действащ
търговец и своевременно съгласно този Договор за концесия да уведомява писмено
КОНЦЕДЕНТА за всяка промяна в учредителните си документи,
представителната власт на лицата и регистрацията си.
2.2.2. Не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на
административни органи, вещни и/или облигационни претенции или разследвания
на оторизираните държавни органи срещу КОНЦЕСИОНЕРА или не съществува
2

Попълва с оглед държавата на регистрация на Концесионера.
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опасност от такива срещу КОНЦЕСИОНЕРА, които съществено биха засегнали
изпълнението на задълженията му по Договора.
2.2.3. Сключването и изпълнението на този Договор за концесия във всяко
отношение няма да противоречи или представлява неизпълнение или нарушение
на някой друг договор или задължение, по който КОНЦЕСИОНЕРЪТ е страна,
или по който КОНЦЕСИОНЕРЪТ или активите му са обвързани, което
съществено би засегнало или възпрепятствало изпълнението на задълженията на
КОНЦЕСИОНЕРА по този Договор за концесия.
2.2.4. Ще изпълни изискванията на чл. 117, ал. 5 от ЗМПВВППРБ, за да бъде
регистриран като пристанищен оператор и ще отговоря на изискванията на този
закон, за да бъде регистриран като Пристанищен оператор за срок на действие на
настоящия Договор, след въвеждане на обекта в експлоатация.
2.2.5. Ще поддържа Обекта на концесия в експлоатационна годност за срока
на действие на Договора за концесия след въвеждане на обекта в експлоатация и
ще получи и подновява удостоверението за експлоатационна годност на
пристанищния терминал за срока на действие на Договора за концесия.
2.2.6. Паричните средства, които ще бъдат използвани от
КОНЦЕСИОНЕРА за изпълнение на задълженията му по този Договор за
концесия не са и няма да бъдат придобити чрез или по повод на престъпление. За
изпълнение на тази гаранция преди извършването на което и да е плащане,
свързано с изпълнението на този Договор за концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ ще
представя на КОНЦЕДЕНТА декларация за произхода на средствата по образец
съгласно чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Приложение
№ 4 към чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари.
2.2.7. За подписването на този Договор за концесия от страна на
КОНЦЕСИОНЕРА не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение,
лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган.
2.2.8. КОНЦЕСИОНЕРЪТ потвърждава, че е получил цялата информация
за Обекта на концесията, която е била предоставена от КОНЦЕДЕНТА за целите
на този Договор за концесия и същата е била на разположение на
КОНЦЕСИОНЕРА. КОНЦЕСИОНЕРЪТ заявява, че е извършил собствена
предварителна проверка на Обекта на концесия и не е разчитал, нито разчита
единствено на декларация или гаранция на КОНЦЕДЕНТА относно информация
за Обекта на концесия.
2.2.9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да ползва Обекта на концесия с
грижата на добър търговец като включително, но не само, ще положи всички
необходими усилия и ще предприема всички необходими действия за развиване на
пристанищните услуги в пристанищния терминал с цел да постигне максималното
му използване и по всяко време на Концесията ще има предвид тази цел в
съответствие с добрата търговска практика при начина на експлоатация, при
извършване на услугите, които предоставя, при установяване на цените и при
спазване на задълженията си за поддържане на активите-публична собственост,
както и при изпълнението на всички други задължения съгласно този Договор за
концесия.
2.2.10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава незабавно да уведомява
КОНЦЕДЕНТА в писмена форма, ако му стане известно което и да е
обстоятелство, имащо отношение към предмета на този Договор за концесия,
възникнало след неговото подписване.
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2.2.11. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е подал до Комисията за защита на
конкуренцията (или друг компетентен орган) в 20-дневен срок от влизане в сила
на решението на министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за определяне на концесионер уведомление за стопанска
концентрация, която може да възникне в резултат на сключването на Договора за
концесия.
2.2.12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е подал оферта като е отчел изцяло
разбирането, че предоставянето на пристанищни услуги е дейност, която се влияе
от условията за корабоплаване по река Дунав, включително метеорологични
условия като ниво на реката, наличие на ледоход през зимата и пр. При
представянето на оферта се е съобразил с характера на дейността и зависимостта й
от природните условия. КОНЦЕСИОНЕРЪТ декларира, че разбира и приема, че
наличието на лоши метеорологични условия и затруднено корабоплаване няма да
се считат за събития, които го освобождават от изпълнението на задълженията по
договора за извършване на концесионно възнаграждение след изтичане на
гратисния период, и инвестиции, освен в случаите на Непреодолима сила.
2.2.13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ заявява и гарантира, че за целия срок на
концесията като страна по Договора ще поддържа икономическия баланс,
представляващ равновесието между ползите и рисковете при условията на
сключения Концесионен договор.
2.2.14. КОНЦЕСИОНЕРЪТ завява и гарантира, че цялата информация,
всички декларации и други факти, предоставени писмено на КОНЦЕДЕНТА или
негови представители или служители, във връзка с участието на
КОНЦЕСИОНЕРА в Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на
концесията и с подаденато от него Оферта за тази процедура, е вярна, пълна и
точна във всяко отношение.
2.3. Заявление на страните за поддържане на баланса на концесията.
Страните заявяват, че за целия срок на концесията, ще се стремят да
поддържат икономическия баланс, представляващ равновесието между ползите и
рисковете при условията на този Договор.
ЧЛЕН 3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯТА.
3.1. Предоставяне на концесията
3.1.1. С този Договор КОНЦЕДЕНТЪТ и КОНЦЕСИОНЕРЪТ уреждат
правата и задълженията си, свързани с осъществяването на концесията, възложена
на КОНЦЕСИОНЕРА с Решение № …. от ………2021 г. на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за определяне на
концесионер за концесия за строителство на Пристанищен терминал със
зимовник-Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе – обект –
публична държавна собственост.
3.1.2. Основен предмет на концесията е:
3.1.2.1. изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за
концесиите, за изграждане (проектиране и изпълнение на строеж) на пристанищен
терминал - част от пристанище за обществен транспорт Русе, на чиято територия
ще могат да се извършват услуги по 117а, ал. 2 и ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 116,
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ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗМПВВППРБ и в който са създадени условия за временен
престой на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел
предпазването им от въздействието на стихийни природни явления т.е.
пристанищен терминал със зимовник;
3.1.2.2. предоставяне на услуга по управление на активи на Пристанищен
терминал със зимовник – Русе;
3.1.2.3. предоставяне на морско-технически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от
ЗМПВВППРБ, за извършването на които е необходимо ползването на
пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;
3.1.2.4. предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 от
ЗМПВВППРБ за обработка на товари и поща;
3.1.2.5. извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ,
представляващи дейности, обезпечаващи извършването на пристанищните
услуги, както и дейности, които съответстват на производствените и търговските
задачи на предприятия, чието местоположение в пристанищния терминал се
оправдава от връзката им с пристанищния трафик, с обема на речния трафик,
който създават, или поради услугите, които извършват на потребителите, при
условие че не пречат и няма да попречат на извършването на пристанищни услуги
съоръжения (услуги по управление на пристанища.
3.1.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ приема и се задължава за срока на този Договор
за концесия да извърши:
3.1.3.1. изпълнение на строителство и свързаното с това право да
експлоатира строежа, при поемане на оперативния и строителния риск,
включително правото да получава приходите от услугите, предоставяни чрез
строежа, и/или от извършване на друга търговска дейност със строежа и
3.1.3.2. предоставяне на услуги, свързани с управлението и експлоатацията
на пристанищния терминал, включително правото да получава приходите от
извършването на тези услуги при поемане на оперативния риск, наричано
експлоатация на тези услуги.
3.2. Условия за осъществяване на концесията
Концесията се осъществява със средства, осигурени от КОНЦЕСИОНЕРА
и на негов риск при следните условия:
3.2.1. Концесионерът да извърши в срок до 5 години от влизането на
Концесионния договор в сила на строителство за изграждането на пристанищен
терминал, в който са създадени условия и за временен престой на кораби и други
плаващи съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието
на стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник и
въвеждането му в експлоатация;
3.2.2. Концесионерът да изготви Генерален план, на основание Наредба №
10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт,
приет по реда на действащото законодателство;
3.2.3. Концесионерът да създаде за срока на договора необходимата
организация за осигуряване на възможност и условия за безопасен временен
престой на кораби и други плаващи съоръжения в оперативната акватория, с цел
предпазването им от въздействието на стихийни природни явления, съгласно
Раздел Х от Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и
престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за
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качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица,
както и за връзка на кораба с брега;
3.2.4. Концесионерът да осигури качество на услугите, управление и
поддържане в наличност на обекта на концесията за срока на концесията, вкл.
осъществяване на контрол на качеството на поддържане на обекта на концесията
във физическо състояние и неговата безопасна експлоатация съгласно
изискванията част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване
на ремонти" и част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" на
техническите паспорти на строежите, включени в Обекта на концесията на свой
риск и изцяло за своя сметка. Концесионерът е длъжен да поддържа в наличност
пристанищни услуги по обработка на товари и поща и на морско-технически
пристанищни услуги, за извършването на които е необходимо ползването на
пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, както и осигуряване за
срока на концесията на тяхната непрекъснатост и ниво на качество в съответствие
с концесионния договор;
3.2.5. Концесионерът да управлява и поддържа Обекта на концесия в
експлоатационна годност за срока на този Договор за концесия след пълното му
въвеждане в експлоатация и вписване на пристанището в списъка на
пристанищата по чл. 103а, ал. 1, т. 1. от ЗМПВВППРБ на свой риски и изцяло за
своя сметка;
3.2.6. Концесионерът има право да използва подизпълнители при
изпълнението на концесионния договор с изключение на пристанищните
услуги описани в предмета на концесията, в случай че в заявлението си е
посочил дела от концесията и видовете дейности от нейния предмет, които ще се
изпълняват от подизпълнители. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да сключва
договори с подизпълнители за извършване на стопански дейности и на строителни
и монтажни работи, съгласно условията на Договора за концесия;
3.2.7. Концесионерът да изпълни напълно Идейния план, включващ
Инвестиционна програма за строителство и поддържане на пристанищния
терминал с график за реализиране на отделните етапи от инвестиционната
програма; Задължителните инвестиции, които концесионерът ще реализира в
обекта на концесия за срока на договора са в размер не по-малко от 2 848 000 лева
без ДДС, посочени в инвестиционната програма на концесионера, приложение №
6 към концесионния договор;
3.2.8. Концесионерът да изпълни напълно Бизнес плана представляващ
част от Офертата му за участие в процедурата за определяне на концесионер и
възлагане на концесията;
3.2.9. Концесионерът да заплаща на концедента годишните концесионни
възнаграждения, определени съгласно Офертата му за участие в процедурата за
определяне на концесионер и възлагане на концесията;
3.2.10. Концесионерът да застрахова Обекта на концесията за своя
сметка за всяка година от срока на концесията в съответствие с действащото
законодателство и с клаузите на Договора за концесия;
3.2.11. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения,
изградени трайно върху територията на Обекта на концесия;
3.2.12. Концесионерът да спазва изискванията на законодателството и
изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с
националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на
гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти, и на
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обществения ред;
3.2.13. При изпълнение на концесията концедентът и концесионерът
спазват изискванията на действащото законодателство в съответствие с клаузите
на Концесионния договор, както и спазват задълженията, поети по международни
договори, по които Република България е страна;
3.2.14. Предназначениета на Обекта на концесия не може да се променя;
3.2.15. След вписване на КОНЦЕСИОНЕРА в регистъра на
пристанищните оператори, той е длъжен да извършва следните пристанищни
услуги:
3.2.15.1. предоставяне на морско-технически услуги по чл. 116, ал. 2, т.
1 от ЗМПВВППРБ, за извършването на които е необходимо ползването на
пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения (услуги по пребиваване
на корабите в пристанища);
3.2.15.2. предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 от
ЗМПВВППРБ за обработка на товари и поща.
3.2.16. върху Обекта на концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ може и е
задължен да извършва пристанищните услуги по т. 3.2.15, като осигурява равен
достъп на всички ползватели до тях и като спазва условията за предоставянето им
по чл. 7.2. от концесионния договор;
3.2.17. за извършваните пристанищни услуги Концесионерът има право
да определя цени и събира приходите от тях в своя полза;
3.2.18. Концесионерът да изготвя Тарифи за цените на пристанищни
услуги (Тарифа), които включват определените цени, периода, за който са валидни
и установените отстъпки от цените;
3.2.19. Концесионерът може да извършва и допълнителни услуги и
стопански дейности, при условие, че те са съвместими с предназначението на
обекта, вкл. с ползването му за осигуряване на временен престой на кораби и други
плаващи съоръжения в акваторията му;
3.2.20. Правата и задълженията по Договора за концесия са
непрехвърлими, освен при условията и реда, определени в договора;
3.2.21. Концесионерът няма право:
а) да прехвърля, обременява или по друг начин да се разпорежда с
Обекта на концесия, включително с отделни негови елементи;
б) да обременява или прехвърля свързаните с Концесията права (освен
ако не е предвидено друго в Действащото законодателство и след съответно
решение на Министерския съвет).
3.2.22. Концедентът не дължи на концесионера плащания по чл. 32 от
Закона за концесиите;
3.2.23. Отношенията между Страните при предсрочно прекратяване се
уреждат с Концесионния договор;
3.2.24. При прекратяване на Концесионния договор поради изтичане на
срока на концесията концесионерът няма право на обезщетение за направените
инвестиции или разходи по експлоатация на Обекта на концесия или услугите,
предмет на концесията, които не са възстановени;
3.2.24.1 При предсрочно прекратяване на Концесионния договор поради
причина, за която някоя от страните отговаря, същата дължи обезщетение в
съответствие с действащото законодателство и предвиденото в клаузите на
Концесионния договор.
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3.2.25. Заложената във финансово-икономическия модел, предложен с
Офертата на Концесионера - Приложение № 6, норма на възвръщаемост е в размер
на………. годишно и се отчита и контролира по реда на чл. 14.4. от Договора за
концесия.
3.2.26. Икономическият баланс може да бъде нарушен в случаите по чл.
123, ал. 2 от ЗК и при други обстоятелства от фактически или правен характер,
свързани с Обекта на концесията, при настъпването или изменението на които
може да се наруши икономическият баланс на Концесията, определени в чл. 3.7.2
от Договора за концесия;
Като методи за възстановяване на икономическият баланс на концесията се
предвижда промяна на съществуващите към този момент плащания, и/или
продължаване на съответния срок на концесията с цел КОНЦЕСИОНЕРЪТ да
изпълни задълженията си по Договора за концесия и/или преразглеждане на
инвестиционната програма и намаляване на сумите, които в противен случай
КОНЦЕСИОНЕРЪТ или КОНЦЕДЕНТЪТ биха дължали по Договора за
концесия.
3.2.27. Прогнозната цена на основните пристанищни дейности и услуги,
включени в предмета на концесията, е както следва:
Вид дейности или услуги
ЕВРО*
Обработка на товари или поща - товарене,
разтоварване,
подреждане,
съхраняване,
преопаковка на различни по тип товари,
вътрешнопристанищен (терминален) превоз на
товари и поща, измерване, укрепване, закрепване и
сепарация, преопаковане, групиране и други.
Зърнени храни
1,80 (€ /т.)
Торове, вкл. пълнене в биг-бегс
7,00 (€ /т.)
Ползване на склад закрит за торове
1,70 (€ /м.кв. за месец)
Въглища за населението, вкл. пресяване
3,00 (€ /т.)
Склад открит за въглища
0,35 (€ /м.кв. за месец)
Други товари
2,00 (€ /т.)
Морско-технически услуги и съпътстващи
дейности – местодомуване, ремонт, корабно
снабдяване и бункероване, агенцийски у-ги. и др.;
Местодомуване
30,00 евро на линеен метър на
започнат месец
Снабдяване с питейна вода от брегови хидрант
15 евро за включване, плюс
цената
за
ползваното
количество питейна вода по
цени на водоснабдителното
дружество.
Снабдяване с ел. енергия
20 евро за включване, плюс
цената
за
количеството
ползвана ел. енергия по цени
на
електроснабдителното
дружество.
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3.2.28. Стойността на настоящата концесия е 10 810 246 лева или EUR 5
527 191.
3.2.29. Концесионерът дължи на Концедента еднократно концесионно
възнаграждение в размер на 6 700 (шест хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, или
8 040 (осем хиляди и четиридесет) лева с ДДС, платимо до влизане в сила на
Договора за концесия.
3.2.30. При осъществяване на Концесията КОНЦЕДЕНТЪТ и
КОНЦЕСИОНЕРЪТ спазват разпоредбите на Действащото законодателство.
3.3. Основни права на КОНЦЕДЕНТА.
Основните права на КОНЦЕДЕНТА включват, но не са ограничени само
до:
3.3.1. да получава дължимото концесионно възнаграждение при условията
и в сроковете, определени в този Договор за концесия;
3.3.2. да изисква изпълнение на:
3.3.2.1. изграждането на Пристанищния терминал и създаване на условия за
временен престой на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел
предпазването им от въздействието на стихийни природни явления (зимовник) и
въвеждането му в пълна експлоатация в съответствие с Офертата му за участие в
процедурата за определяне на концесионер (Приложение № 6), но не по-късно от
петата година от влизане в сила на концесионния договор, при спазване на
действащото законодателство;
3.3.2.2. поддържане в наличност на пристанищните услуги, включени в
предмета на концесията, осигуряване на непрекъснатост и ниво на качество на
предоставяните услуги, в съответствие с клаузите на Концесионния договор;
3.3.2.3. управление и поддържане в експлоатационна годност на Обекта на
концесия след въвеждането му в експлоатация за целия срок на концесията;
3.3.3. да се ползва в съответствие с този Договор за концесия от банковите
гаранции/банковите депозити, дадени от КОНЦЕСИОНЕРА;
3.3.4. да осъществява контрол върху изпълнението на задълженията по този
Договор за концесия, включително чрез право на достъп до Обекта на концесия по
всяко време и чрез получаване от КОНЦЕСИОНЕРА на документи и
информация, както и да прилага съответните мерки, предвидени в Концесионния
договор, ако е налице неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на което и да
е задължение на КОНЦЕСИОНЕРА, включително да има пълен достъп до Обекта
на концесията до всички активи, документи и данни, притежавани или държани от
КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с Обекта на концесията и с изпълнението на правата
и задълженията по Концесионния договор, за осъществяване на контролните си
правомощия;
3.3.5. чрез Пристанищната власт да издава задължителни предписания във
връзка с експлоатацията на Обекта на концесия, включително и относно
използваните претоварни технологии, и да съблюдава спазването на
технологичните правила за обработка на товари;
3.3.6. да получава от КОНЦЕСИОНЕРА доклади за изпълнение на този
Договор за концесия за всяка изтекла година от срока на концесията до 30 април
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на следващата година, както и при поискване – доклади и информация за
изпълнение на отделни задължения по този Договор за концесия;
3.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да използва и посочи
трети лица, които временно да използват обекта на концесия или части от него
съгласно този Договор за концесия;
3.3.8. да прекрати едностранно Договора за концесия в случаите по чл. 22.4.
и чл. 22.5;
3.3.9. да получи обратно Обекта на концесия след прекратяване на този
Договор за концесия, както и наличните строителни книжа и документи, свързани
с проектирането и изграждането на Обекта на концесия, цялата техническа,
финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация, свързана с
пристанищния терминал и с неговата експлоатация в състояние, при условия, в
срокове и по ред, определени в чл. 24 този Договор за концесия.
3.4. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА.
Основните задължения на КОНЦЕДЕНТА включват, но не са ограничени
само до:
3.4.1. да предаде на КОНЦЕСИОНЕРА Обекта на концесия при условия и
ред съгласно чл. 4.2. от този Договор;
3.4.2. след изграждането на пристанищния терминал, да осигури за целия
срок на концесията достъп до пристанищния терминал на концесионера;
3.4.3. при влизане в сила на Договора за концесия, да представи на
КОНЦЕСИОНЕРА всички Строителните книжа и документите, свързани с
проектирането и изграждането на Обекта на концесия , както и всяка друга налична
техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация, както и
други данни и информация, притежавани от него, които се изискват за целите на
строителството, управлението, развитието и финансирането на Обекта на
концесия, както и да уведомява КОНЦЕСИОНЕРА за всички промени или
допълнения, свързани с нaличната информация. КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен да
предава писмено на КОНЦЕСИОНЕРА копия от наличните документи след
писмено искане от страна на КОНЦЕСИОНЕРА;
3.4.4. да предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА необходимото съдействие,
което КОНЦЕСИОНЕРЪТ може основателно да поиска във връзка с
упражняването на правата по Концесията;
3.4.5. да не предоставя концесия върху Обекта на концесия на трето лице за
срока на Договора.
3.4.6. да се произнася по представената от КОНЦЕСИОНЕРА годишна
инвестиционна програма в срок до 2 месеца от получаването й, включително да я
одобри в съответствие с този Договор. В случай, че КОНЦЕДЕНТЪТ не се
произнесе в този срок, се счита че той е одобрил годишната инвестиционна
програма.
3.4.7. да осигурява поддържането на проектните дълбочини на водата на
пристанищния терминал в съответствие с чл. 10.1 от този Договор.
3.4.8. да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА, в случай на
неправомерни действия от страна на трети лица.
3.4.9. да заплати дължимите обезщетения на КОНЦЕСИОНЕРА при
условията, предвидени в този Договор за концесия.

24

3.5. Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА.
Основните права на КОНЦЕСИОНЕРА, включват, но не се ограничават
само до:
3.5.1. да експлоатира Обекта на концесия след въвеждането му в
експлоатация като получава приходите от пристанищните услуги, извършвани в
Обекта на концесия;
3.5.2. да определя цените за пристанищните услуги, които предоставя, при
спазване на изискванията на този договор и действащото законодателство,
включително и на Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета
от 15 февруари 2017 година за създаване на рамка за предоставянето на
пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на
пристанищата, и да събира приходите в своя полза;
3.5.3. да извършва предвидените строителство, строителни и монтажни
работи и доставка на оборудване на Обекта на концесия съгласно Офертата му за
участие в процедурата за определяне на концесионер (Приложение № 6) и този
Договор за концесия;
3.5.4. да получи и ползва за срока на концесията съществуващите до
момента на подписване на този Договор за концесия Строителните книжа и
документите, свързани с проектирането и изграждането на Обекта на концесия,
описани в Приложение № 5 към този Договор, както и всяка друга налична
техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация за Обекта на
концесия;
3.5.5. да изисква и да получава необходимото съдействие от
КОНЦЕДЕНТА при осъществяване на правата си в съответствие с чл. 3.4., както
и в случаите, когато е налице нарушаване на правата му от трети лица;
3.5.6. да извършва на пристанищната територия съпътстващи дейности при
условията и реда на чл. 8 от този Договор за концесия;
3.5.7. има право да използва подизпълнители при изпълнението на
Концесионния договор, в случай че в заявлението си е посочил дела от
концесията и видовете дейности от нейния предмет, които ще се изпълняват от
подизпълнители. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да сключва договори с
подизпълнители за извършване на стопански дейности и на строителни и
монтажни работи, съгласно условията на този Договор;
3.5.8. при изпълнение на Концесионния договор КОНЦЕСИОНЕРЪТ има
правата на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и в
случаите, когато Обектът на концесията и принадлежностите са собственост на
държавата;
3.5.9. при предсрочно прекратяване на Концесионния договор по вина на
КОНЦЕДЕНТА да получи дължимите обезщетение съгласно законодателството,
действащото към момента на прекратяването и разпоредбата на чл. 23.2.3 от този
Договор.
3.6. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА.
КОНЦЕДЕНТЪТ с този Договор определя КОНЦЕСИОНЕРА като лице,
което да отговаря за строителството и въвеждането в експлатация на Обекта на
концесия, за извършването на всички дейности, необходими за извършването и
управлението на пристанищните услуги, включително за експлоатация,

25

финансиране, проучване, проектиране, поддържане, частично разширение,
частична реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на Пристанищния
терминал при условията на този Договор през целия Срок на договора.
Основните задължения на КОНЦЕСИОНЕРА са:
3.6.1. да извърши в срок до 5 години от влизането на Концесионния договор в
сила на строителство за изграждането на пристанищен терминал, в който са
създадени условия и за временен престой на кораби и други плаващи съоръжения
в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на стихийни природни
явления т.е. пристанищен терминал със зимовник и въвеждането му в
експлоатация;
3.6.2. да изработи Генерален план на основание Наредба № 10 от 31.03.2014
г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на
генералните планове на пристанищата за обществен транспорт;
3.6.3. да заплаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни
възнаграждения при условия и в срокове, определени в този Договор за концесия;
3.6.4. в съответствие с Действащото законодателство и при условията и по
реда на този Договор:
3.6.4.1. след издаване на първо удостоверение за експлотационна годност да
предоставя и управлява за Срока на договора пристанищните услуги по чл. 7.1 от
този Договор на свой риск като ги поддържа в наличност и осигурява тяхната
непрекъснатост и ниво на качество в съответствие с клаузите на Концесионния
договор;
3.6.4.2. да управлява и поддържа Обекта на концесията на свой риск, с
грижата на добър търговец и в съответствие с изискванията на действащото
законодателство и този Договор за концесия.
3.6.5. да поддържа обекта на концесия в експлоатационна годност след
въвеждането му в експлоатация, както и при необходимост да извършва частично
разширение, частична реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на Обекта
на концесията в съответствие с изискванията на действащото законодателство и
при условия и по реда на този Договор;
3.6.6. да определя цените на пристанищните услуги, предоставяни чрез
Обекта на концесия по прозрачен, обективен и недискриминационен начин
конкурентни на сходни пристанищни терминали, разполагащи с подобна
пристанищна инфраструктура и предлагащи подобни пристанищни услуги;
3.6.7. да оповестява публично цените и условията на предлаганите
пристанищни услуги, които предоставя, както и евентуалните отстъпки;
3.6.8. да извърши инвестиции в Обекта на концесията, определени съгласно
Офертата му за участие в процедурата за определяне на концесионер (Приложение
№ 6) и да изработва и представя за одобряване от Концедента годишни
инвестиционни програми въз основа на инвестиционната програма по чл. 12 и по
ред, определен с този Договор;
3.6.9. да спазва изискванията за експлоатационна годност на пристанищния
терминал, да осигурява условия за удостоверяването й, както и да бъде вписан в
регистъра на пристанищните оператори съгласно Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
за срока на Концесията след въвеждане на обекта в експлоатация;
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3.6.10. да изпълнява или да осигури изпълнението на направените
предложения в Офертата си – Приложение № 6 към този Договор за концесия;
3.6.11. да осигурява по всяко време достъп до Обекта на концесията и да
предоставя на Концедента или на определени от него длъжностни лица отчети и
информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите
задължения по Концесионния договор, да им оказва необходимото съдействие за
осъществяването на текущ контрол за изпълнение на този договор, включително
като им предоставя информация и документация, свързана с Обекта на концесия;
3.6.12. да води отделни счетоводни сметки за всяка от предоставяните
услуги съгласно разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, както и да води
аналитично счетоводство за дейностите, свързани с експлоатацията на Обекта на
концесия, включително да изготвя отделен баланс, отчет за приходите и разходите
и сумите по концесионните възнаграждения, заверени от регистриран одитор;
3.6.13. да застрахова Обекта на концесия за своя сметка в полза на
КОНЦЕДЕНТА за всяка година от срока на концесията в съответствие с
действащото законодателство и изискванията на този Договор;
3.6.14. да съгласува предварително с КОНЦЕДЕНТА извършването на
подобрения в Обекта на концесия, които не са предвидени в Инвестиционната
програма и да ги извършва след получено одобрение от КОНЦЕДЕНТА;
3.6.15. да изгради и поддържа инфраструктурата на терминала в добро
експлоатационно състояние като осъществява за своя сметка необходимите
ремонти и реконструкция, за да се гарантира стабилност и сигурност на елементите
на инфраструктурата и нормалната им работа. Поддържането трябва да осигурява
в края на срока на концесията наличие на инфраструктура в добро
експлоатационно състояние в съответствие с действащите към момента на
прекратяването на този Договор за концесия изисквания за експлоатационна
годност, като се вземе предвид нормалната амортизация за периода на ползването.
Премахването на пристанищна инфраструктура се извърша при условията и реда
на чл. 4.8 от този Договор за концесия;
3.6.16. да извършва и финансира всички действия, необходими за
осигуряване на изискванията за опазване на околната среда и водите, здравословни
и безопасни условия на труд и за обучение на персонала, зает с дейностите по
осъществяване на концесията;
3.6.17. да осигурява достъп до Обекта на концесия на компетентните
държавни органи или на определени от КОНЦЕДЕНТА лица, когато това се
налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита
на обществения ред и сигурност;
3.6.18. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното
използване на Обекта на концесия или на части от него от трети лица, определени
от министъра на КОНЦЕДЕНТА, без право на обезщетение за това, по реда на
този Договор за концесия;
3.6.19. да осигури безвъзмездно ползване на помещения за органите, които
извършват
граничен
паспортен,
митнически,
медикосанитарен,
ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на
транспортните средства в съответствие с действащото законодателство;
3.6.20. да изпълнява всички разпореждания на контролните органи,
направени в кръга на предоставените им правомощия, по отношение на
безопасността, спазването на граничния, митническия и противопожарния режим,
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нормите за охрана на труда и техниката за безопасност и опазването на околната
среда и водите от замърсяване;
3.6.21. да уведомява незабавно КОНЦЕДЕНТА и компетентните ведомства
за обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, за околната среда и водите, както и за защитени със
закон територии и обекти по ред;
3.6.22. да отговаря за всички щети, причинени от него на околната среда и
водите, при или по повод осъществяваната пристанищна дейност. При наличие на
опасност и/или настъпване на екологични щети, в следствие на действие и/или
бездействие на КОНЦЕСИОНЕРА, последният е длъжен незабавно да
информира съответния компетентен орган по чл. 6, т. 2-4 от Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, както и да
предприеме всички необходими и приложими мерки съгласно условията и по реда,
предвиден в същия закон. Всички разходи, свързани с предотвратяването на
опасността от настъпване на екологични щети, предотвратяване на настъпили
екологични щети, както и предприемането на оздравителни мерки, в случай на
настъпване на екологични щети и тяхното отстраняване, са изцяло за сметка на
КОНЦЕСИОНЕРА.
3.6.22.1. Преди започване на строителството на ПРИСТАНИЩЕН
ТЕРМИНАЛ СЪС ЗИМОВНИК - РУСЕ КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изготви
собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични
щети и за причинени екологични щети, за дейностите от приложното поле на
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети,
съгласно приложение № 1 на Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на
превантивните и оздравителните мерки в предвидените от Закона за отговорността
за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на
разходите за тяхното изпълнение (обн., ДВ бр.96/07.11.2008 г.) и да я представи в
РИОСВ-Русе.
3.6.22.2. Преди започване на експлоатацията на ПРИСТАНИЩЕН
ТЕРМИНАЛ СЪС ЗИМОВНИК - РУСЕ КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изготви
собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични
щети и за причинени екологични щети, за дейностите от приложното поле на
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети,
съгласно приложение № 1 на Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на
превантивните и оздравителните мерки в предвидените от Закона за отговорността
за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на
разходите за тяхното изпълнение (обн., ДВ бр.96/07.11.2008 г.) и да я представи в
РИОСВ-Русе.
3.6.22.3. Всички изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
и подзаконовата нормативна база следва да бъдат спазвани, като при спазването
им не би следвало да е налице опасност за националната сигурност и отбраната на
страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените
територии, зони и обекти и за обществения ред с възлагането на концесията.
3.6.23. да предоставя на ИА „Морска администрация“ статистическа
информация съгласно изискванията на действащото законодателство;
3.6.24. да представя на КОНЦЕДЕНТА копия от заверените си годишни
финансови отчети за предходната година в срока по чл. 14.1.1, буква „в“ от този
Договор;
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3.6.25. да представя на КОНЦЕДЕНТА отчети и доклади за изпълнение на
този Договор за концесия, съгласно уговореното в чл. 14.1., както и сметки по чл.
14.2. от този Договор;
3.6.26. да не предоставя на трети лица без разрешение на КОНЦЕДЕНТА
документация и информация, която притежава във връзка и по повод на
Концесията;
3.6.27. да осигурява възможност за ползването на Обекта на концесия при
изпълнение на задължения, поети от КОНЦЕДЕНТА по международни договори,
без да има право на обезщетение за това ползване;
3.6.28. при преобразуване, промяна на наименованието (фирмата),
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност или целта, срока на съществуване, вида и състава на органите на
управление и представителство, да представи на КОНЦЕДЕНТА официално
извлечение от съответния регистър в едноседмичен срок от вписването на
промяната;
3.6.29. да уведомява незабавно КОНЦЕДЕНТА, министъра на културата, и
министъра на туризма, кмета на Община Русе, директора на регионалния музей и
регионалния инспекторат по опазване на културното наследство когато при
осъществяване на концесията се открият находки, които имат признаци на
паметници на културата. В тези случаи КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спре
незабавно дейността и да предприеме незабавни действия по обезопасяването на
находката.
3.6.30. да поддържа банкови гаранции за срока на този Договор за концесия
съгласно чл. 13;
3.6.31. при прекратяване на този Договор за концесия да предаде на
КОНЦЕДЕНТА Обекта на концесия в състояние, при условия, по ред и в срокове,
определени в този Договор за концесия и приемо-предавателния протокол за
предаване обекта на Концесионера;
3.6.32. при прекратяване на този Договор за концесия да предаде на
КОНЦЕДЕНТА всички строителни книжа и документи, свързани със
строителство на Обекта на концесия, както и цялата проектна, строителна,
техническа, финансова и друга документация, във връзка с експлоатацията на
Обекта на концесия.
3.7. Икономически баланс на Концесията.
3.7.1. Икономическият баланс на Концесията се определя от правата и
задълженията на Страните и условията за осъществяване на Концесията, както са
определени в този Договор, и поетите от всяка от Страните рискове.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ носи пълна отговорност за всички рискове, свързани с
Концесията, за целия Срок на Концесията, съгласно останалите условия, както е
посочено в настоящия Договор, и освен ако изрично е предвидено друго, счита се,
че рискът е поет от КОНЦЕСИОНЕРА. Страните се съгласяват, че при
определянето на икономическия баланс на концесията са приели следното
разпределение на основните рискове и ползите от Концесията:
3.7.1.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ поема следните основни групи рискове:
3.7.1.1.1. Оперативен риск – с подписване на настоящия договор
Концесионерът поема изцяло оперативния риск, като с настоящия договор не му
се гарантира при нормални условия на експлоатация възвръщането на
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направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на Обекта на концесия
и на услугите - предмет на концесията. Поетият от КОНЦЕСИОНЕРА оперативен
произтича от фактори, които са извън контрола на страните по този Договор, и
представлява от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или
предлагането на Обекта на концесия и/или на услугите, предоставяни чрез Обекта
на концесия. Рисковете, свързани с лошо управление, с неизпълнение на
договорни задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, както и с непреодолима
сила, не се смятат за оперативен риск.
3.7.1.1.2. Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на
събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно влияние
върху пазарното търсене на Обекта на концесията или на предоставяните в Обекта
на концесия услуги.
3.7.1.1.3. Риск, свързан с предлагането, е вероятността Обектът на
концесията или предлаганите в него услуги да не съответстват на изискванията на
пазара. Рискът, свързан с предлагането, включва и риска за наличност на
предоставяните услуги. Риск за наличност е вероятността за настъпване на
събитие, факт или обстоятелство, което може да окаже влияние върху
предоставянето на услугите във вид, обем, качество и време за изпълнение, които
съответстват на определеното в този Договор за концесия.
3.7.1.1.4. Строителен риск – С подписване на настоящия договор
Концесионерът поема изцяло всички рискове, свързани с проектиране и със
строителството на пристанищния терминал и на строителни и монтажни работи,
извършвани в Обекта на концесия. Строителният риск е вероятността от
настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние
върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното с концесията
строителство.
3.7.1.1.5. В настоящият договор не е налице споделен риск по смисъла на
чл. 31, ал. 6 от ЗК.
3.7.1.2. Настъпването на обстоятелства, обуславящи частично или изцяло
един или повече от рисковете, включени в групите рискове, посочени в чл. 3.7.1.1.,
не представлява нарушаване на икономическия баланс на Концесията.
3.7.1.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ получава ползите от предоставянето на
пристанищните услуги и/или съпътстващите дейности, освен ако този Договор не
предвижда друго.
3.7.2. Икономическият баланс на концесията ще се смята за нарушен:
3.7.2.1. в резултат на промени в законодателството или с влязъл в сила акт
на регулаторен орган са се променили съществено условията за финансиране,
управление или поддържане на Обекта на концесията и/или условията за
предоставяне на услугите с Обекта на Концесията;
3.7.2.2. погине целият или част от Обекта на концесията или настъпи
обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен в случаите,
когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно действие
или бездействие на КОНЦЕСИОНЕРА, както и в случай, че до 5-тата година от
срока на концесията, същия не изгради обекта на концесия, поради обстоятелтва,
които не са по негова вина;
3.7.2.3. при последващо възникване на опасност за националната сигурност
и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените
територии, зони и обекти и за обществения ред;
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3.7.2.4. ако в рамките на две последователни години от Концесията
действителната Вътрешна норма на възвръщаемост на собствения капитал на
КОНЦЕСИОНЕРА надхвърли с тридесет процента (30%) размера на Вътрешната
норма на възвръщаемост на собствения му капитал съгласно офертата на
КОНЦЕСИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТЪТ има право на възстановяване на баланса в
своя полза. За тази цел Страните се съгласяват да възстановят баланса в полза на
КОНЦЕДЕНТА чрез увеличаване на Годишното концесионно възнаграждение с
тридесет процента (30%). В случай че действителната Вътрешна норма на
възвръщаемост на собствения капитал на КОНЦЕСИОНЕРА спадне под
Вътрешната норма на възвръщаемост на собствения капитал, съгласно офертата
на КОНЦЕСИОНЕРА, се намалява годишното концесионно възнаграждение до
нивото отпреди съответното увеличение.
3.7.2.5. в резултат от непреодолима сила трайно се преустановят дейности
по договора;
3.7.2.6. в случай на непредоставяне от концедента на концесионера на
Обекта на Концесията и/или непредаване от концедента на концесионера на
съществуващите към момента на подписване на Концесионния договор
Строителните книжа и документите, свързани с изграждането на Обекта на
концесия;
3.7.2.7. при всяко съществено отклонение от Идейния план за развитие,
представляващ част от Офертата на концесионера, вследствие на промени,
инициирани и/или изисквани от концедента или Компетентни органи чрез процеса
на одобряване на даден Генерален план или Проект за строителство, с изключение
на промени, необходими с оглед привеждане в съответствие със
Законодателството, или промяна, която е била договорена между концедента и
концесионера в съответствие с условията на Концесионния.
3.7.3. При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните може да
поиска изменение или допълнение на Договора за възстановяване на
икономическия баланс. Искането се отправя към другата страна с мотивирано
предложение, което съдържа комплексен анализ на обстоятелствата, довели до
нарушаване на икономическия баланс и обосновава предложените измненения и
съответствието им с настоящата разпоредба.
3.7.4. Другата страна се задължава да разгледа предложението по чл. 3.7.3.
в срок до 30 работни дни от получаването му, като при необходимост може да
поиска допълнителна информация, свързана с обстоятелствата, довели до
нарушаване на икономическия баланс и/или на техния анализ.
3.7.5. Ако другата страна не приема предложението по чл. 3.7.3, тя е длъжна
да изложи подробни мотиви, включително доводи, че не е настъпило
обстоятелство по чл. 3.7.2. или въпреки, че такова обстоятелство е настъпило, то
не е довело до нарушаване на икономическия баланс на Концесията.
3.7.6. Възстановяването на икономическия баланс може да се извърши с
подписване на допълнително споразумение към Концесионния договор чрез
намаляване или удължаване на Срока на концесията, като удължаването,
еднократно или общо при повече удължавания, не следва да надхвърля
максимално допустимия от закона срок на концесията; всяка друга форма,
договорена между страните.
3.7.7. Като методи за възстановяване на икономическият баланс на
концесията се предвижда промяна на съществуващите към този момент плащания
и/или продължаване на съответния срок на концесията с цел КОНЦЕСИОНЕРЪТ
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да изпълни задълженията си по Договора за концесия и/или преразглеждане на
инвестиционната програма и намаляване на сумите, които в противен случай
КОНЦЕСИОНЕРЪТ или КОНЦЕДЕНТЪТ биха дължали по Договора за
концесия.
3.8. Норма на възвращаемост.
3.8.1. Заложената във финансово-икономическия модел, предложен с
Офертата на Концесионера- Приложение № 6, норма на възвръщаемост за
Концесионера е в размер на (……………….)3 на сто
3.8.2.Нормата на възвращаемост за Концесионера се отчита и контролира
по реда на чл. 14.4. от Договора.
ЧЛЕН 4. ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯ.
4.1. Описание на Обекта на концесия
4.1.1. Обект на концесията е пристанищен терминал за обществен транспорт, част
от пристанище за обществен транспорт Русе, на който има създадени условия и за
временен престой на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел
предпазването им от въздействието на стихийни природни явления т.е.
пристанищен терминал със зимовник, който ще бъде изграден (проектиран,
изграден, включително чрез разширение, преустройство, реконструкция и
рехабилитация на съществуващото не доизградено специализирано пристанище),
експлоатиран, поддържан и управляван върху концесионна територия – публична
държавна собственост и принадлежностите към нея със средства на концесионера
и на негов риск.
4.1.2. Обектът на концесия включва:
4.1.2.1. Пристанищна територия, представляваща:
(i) Поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в град
Русе, община Русе, Източна промишлена зона, с идентификатор 63427.132.361
(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто тридесет и две
точка триста шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителния
директр на АГКК, с площ от 14 320 (четиринадесет хиляди триста и двадесет)
кв.м., с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно
ползване: за пристанище, при съседи съгласно акт за собственост и скица:
63427.132.1, 63427.8.1392 и 63427.8.324, актуван с Акт за публична държавна
собственост № 6509 от 29.06.2018 г.;
(ii) Поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в град
Русе, община Русе, Източна промишлена зона, с идентификатор 63427.8.1392
(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка
тринадасет хиляди деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на
Изпълнителния директор на АГКК, с площ 6 024 (шест хиляди и двадесет и
четири) кв.м., с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на
трайно ползване: за пристанище, при съседи съгласно акт за собственост и скица:,
3
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63427.8.1393, 63427.132.1, 63427.8.1205, 63427.8.325, 63427.8.324 и 63427.132.361,
актуван с Акт за публична държавна собственост № 6510 от 29.06.2018 г.
(iii) Поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в град
Русе, община Русе, Източна промишлена зона, с идентификатор 63427.8.324
(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста
двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе,
одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, с площ 11 844 (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и четири) кв.м,
с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване:
за пристанище, при съседи съгласно акт за собственост и скица:, 63427.8.1392,
63427.132.12, 63427.8.325, 63427.8.338, 63427.8.1134 и 63427.132.361, актуван с
Акт за публична държавна собственост № 6882 от 01.06.2020 г.
4.1.2.2. Пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост,
построена върху пристанищната територия по т. 1, описана в Приложение № 1 към
Договора за концесия, включваща всички сгради, съоръжения и линейни
инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията,
електроснабдяването, далекосъобщенията, третирането на отпадъци и геозащитна
дейност, както и сгради и съоръжения, свързани с обслужването на извършваните
на пристанищната територия дейности, с изключение на изградената на
територията на поземлен имот-държавна собственост с идентификатор 63427.8.338
обща техническа инфраструктура (водопроводните, канализационните,
електроснабдителните, далекосъобщителните и др. мрежи и съоръжения),
състояща се от:
4.1.2.2.1 Сграда с идентификатор 63427.8.338.1 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка
едно) по КККР, със застроена площ 56 (петдесет и шест) кв.м, предназначение оперативен пункт;
4.1.2.2.2. Сграда с идентификатор 63427.8.338.2 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка две)
по КККР, със застроена площ 1458 (хиляда четиристотин петдесет и осем) кв.м,
предназначение – промишлена сграда;
4.1.2.2.3. Сграда с идентификатор 63427.8.338.3 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка три)
по КККР, със застроена площ 9 (девет) кв.м, предназначение – промишлена
сграда;
4.1.2.2.4. Сграда с идентификатор 63427.8.338.4 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка
четири) по КККР, със застроена площ 2 (два) кв.м, предназначение – промишлена
сграда;
4.1.2.2.5. Сграда с идентификатор 63427.8.338.5 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка пет)
по КККР, със застроена площ 13 (тринадесет) кв.м, предназначение – друг вид
сграда за обитаване;
4.1.2.2.6. Сграда с идентификатор 63427.8.338.6 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка
шест) по КККР, със застроена площ 68 (шестдесет и осем) кв.м, предназначение –
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;
4.1.2.2.7. Кейова стена – инв. № 5958;
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4.1.2.2.8. Пристанищен плац – инв. № 5959.
4.1.2.3. Пристанищна инфраструктура, която ще бъде изградена от
КОНЦЕСИОНЕРА с негови средства върху пристанищната територия при
условия и ред, определени в проекта на Концесионен договор.
4.1.2.4. Пристанищната територия и прилежащата към нея акватория могат
да бъдат разширявани в съответствие с предвижданията на влязъл в сила Генерален
план - подробен устройствен план за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната акватория.
4.2. Предаване на Обекта на концесия
4.2.1. От датата на сключване на този Договор за концесия
КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на достъп до Обекта на концесия за извършване
на огледи и установяване на фактическото състояние.
4.2.2. Обектът на концесия се предава от КОНЦЕДЕНТА на
КОНЦЕСИОНЕРА в срок до седем работни дни от датата на влизане в сила на
Договора.
4.2.3. Предаването и приемането се извършва от писмено упълномощени
представители на всяка от двете Страни.
4.2.4. За предаването и приемането се съставя приемо-предавателен
протокол, в който се описва фактическото състояние на Обекта на концесия.
4.2.5. Протоколът се подписва в два екземпляра в срока по чл. 4.2.2. от
упълномощените представители на Страните.
4.2.6. Не се разрешава предоставяне на документи или копия от тях до влизане
в сила на този договор.
4.2.7. При различия между описанието на Обекта на концесия,
представляващо Приложение № 1 към този Договор за концесия, и приемопредавателния протокол по чл. 4.2.5. Страните подписват по реда на чл. 136 от
Закона за концесиите допълнително споразумение към Договора, с което се
отразяват съответните промени в Приложение №1.
4.2.8. Едновременно с предаването на Обекта на концесия,
КОНЦЕДЕНТЪТ предава на КОНЦЕСИОНЕРА и Строителните книжа и
документите, свързани с проектирането и изграждането на Обекта на концесия,
представляващи Приложение № 5 от този Договор за концесия, както и всяка друга
налична техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация,
както и други данни и информация, притежавани от него, които се изискват за
целите на строителството, управлението, развитието и финансирането на Обекта
на концесия, която се описва в приемо-предавателния протокол по чл. 4.2.5.
4.3. Права върху Обекта на концесия
4.3.1. Правото на собственост върху Обекта на концесия принадлежи на
КОНЦЕДЕНТА за целия срок на концесията и не подлежи на прехвърляне.
4.3.2. Всеки актив, който е:
(а) придобит, построен, създаден и/или финансиран от КОНЦЕСИОНЕРА
върху Пристанищната територия
и
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(б) е определен от закона като държавна собственост става собственост на
КОНЦЕДЕНТА при трайното му прикрепване към Обекта на концесията – за
пристанищните съоръжения, или при извършването му – за строителните и
монтажни работи, като става част от Обекта на концесията.
4.3.3. КОНЦЕДЕНТЪТ гарантира правото на КОНЦЕСИОНЕРА да
ползва Обекта на концесия в съответствие с условията и сроковете, предвидени в
този Договор.
4.4. Права върху Документацията, свързана с Обекта на концесия.
4.4.1. КОНЦЕДЕНТЪТ има право на собственост върху всяка хидроложка,
инженерна, научно-техническа, проектантска, строителна и друга информация и
документация, свързана с Обекта на концесия, освен ако не е предвидено друго в
Договора или в действащото законодателство.
4.4.2. КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен да предостави на КОНЦЕСИОНЕРА за
ползване от негова страна документацията, описана в чл.4.2.8 от този Договор.
4.4.3. При прекратяване на този Договор КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да
предаде на КОНЦЕДЕНТА документацията, свързана с Обекта на концесия,
получена от КОНЦЕДЕНТА при влизане в сила на Договора, както и
документацията, свързана с Обекта на концесия, която е изготвена и придобита от
КОНЦЕСИОНЕРА за срока на този Договор.
4.5. Осигуряване на Пристанищно оборудване и консумативи
4.5.1. За осъществяването на Пристанищните услуги по чл. 7.1.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигури и поддържа за своя сметка през целия
Срок на договора Пристанищно оборудване в съответствие с Добрата
инженерингова и експлоатационна практика и Договора.
4.5.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен чрез договори със съответните
експлоатационни дружества да осигурява доставката в Обекта на концесия наймалко на електрическа енергия, вода и телефон, и да осигурява ползването им от
потребителите на пристанищни услуги срещу заплащане.
4.5.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява за своя сметка всички
консумативи, необходими за предоставянето на Пристанищните услуги.
4.6. Поставяне на преместваеми обекти и информационни, рекламни и
монументално-декоративни елементи върху пристанищната територия
4.6.1. Върху пристанищната територия, включена в Обекта на концесия,
КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да поставя:
1. преместваеми обекти и информационни елементи, пряко свързани с
технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги или с дейността по
постигане сигурност на Обекта на концесия;
2. преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за
търговски и други обслужващи дейности, както и рекламни и монументалнодекоративни елементи.
4.6.2. Поставянето на обектите по чл. 4.6.1 е допустимо след получаване на
разрешение по реда на чл. 112с от Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България или друга заместваща
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норма, действаща към момента на подаване на заявлението за разрешаване
поставянето на обекти по чл. 4.6.1.
4.6.3. Обектите по чл. 4.6.1 се свързват със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, когато това е
необходимо за нормалното им функциониране.
4.7. Отдаване под наем на части от Обекта на концесията
4.7.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да отдава под каквато и да е форма,
включително чрез сключването на договори за съвместна дейност с трети лица или
други договори, които имат характера и последиците на договор за наем,
независимо от начина, по който са наименовани, части от Обекта на концесия,
които са свързани пряко или непряко с извършването на пристанищните услуги
или макар да не са свързани с извършването на пристанищните услуги, отдаването
под наем може да се отрази на наличността, непрекъснатостта и/или качеството на
пристанищните услуги и/или по друг начин да осуети и/или затрудни
предоставянето им, освен в случаите, в които наемното правоотношение е част от
договор за подизпълнение, сключен от КОНЦЕСИОНЕРА при условията на чл.
7.6 от този Договор.
4.7.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да отдава под наем части от Обекта
на концесията, свързани с извършването на съпътстващи дейности и извън
случаите на договори за подизпълнение, след предварителното писмено съгласие
на КОНЦЕДЕНТА и при условие, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ надлежно и
убедително е доказал, че не е налице която и да е от пречките, посочени в чл. 4.7.3.
4.7.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да уговаря условия на договор за
наем по чл. 4.7.2., които:
а) противоречат или са в несъответствие с този Концесионен договор;
б) предвиждат действия или бездействия, задължения или отговорности на
КОНЦЕДЕНТА, включително свързани с обезщетения и/или каквито и да е други
плащания при изпълнение, неизпълнение или прекратяване на договора;
в) предвиждат наемна цена, която не е установена от лицензиран оценител;
г) предвиждат срокове, които не са съобразени със Срока на концесия.
4.7.4. Правилата по този член се отнасят за всеки договор (включително
такъв за съвместна дейност), независимо от неговото наименование или правна
квалификация, които позволяват ползването на части от Обекта на концесия от
което и да е трето лице или сдружение, включително такова в което
КОНЦЕСИОНЕРЪТ участва.
4.7.5. Всеки договор, сключван за част от Обекта на концесия, задължително
включва като условие за предсрочно прекратяване при прекратяването на
Концесионния договор.
4.7.6. С този Концесионен договор КОНЦЕСИОНЕРЪТ изрично и
безусловно поема задължение да предпази и обезщети КОНЦЕДЕНТА за каквато
и да е претенция от трето лице, страна по договор по чл. 4.7.2., включително
претенции за подобрения и приращения в Обекта на концесията.
4.7.7. По отношение на съпътстващите дейности се прилагат правилата на
чл. 8, независимо дали се осъществяват от КОНЦЕСИОНЕРА или от трето лице.
4.8. Правила за премахване на пристанищна инфраструктура
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Когато е необходимо премахване на пристанищна инфраструктура,
Страните по Концесионния договор прилагат следния ред:
4.8.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ изпраща мотивирано предложение до
КОНЦЕДЕНТА, което съдържа най-малко следното:
а) пълно описание на обекта на пристанищната инфраструктура;
б) причините, които налагат премахването;
в) предписание на компетентен орган за премахването на обекта на
пристанищната инфраструктура, ако е налице;
г) отражението на премахването върху осъществяването на пристанищните
услуги;
д) предлага ли се замяната на обекта с друг подобен – в този случай се
посочва приблизителна стойност и очакван период, за който ще се осъществи
замяната;
е) съобразеността на премахването и/или замяната на актива с
Инвестиционната програма по чл. 12.
4.8.2. КОНЦЕДЕНТЪТ се произнася по предложението в срок до 45
работни дни от получаването му, като по своя преценка може да препоръча
допълнителни мерки, свързани с премахването на обекта на пристанищна
инфраструктура или неговата замяна.
4.8.3. Ако съгласно действащото законодателство е необходимо решение
или одобрение на друг компетентен орган за премахването на съответния обект (с
изключение на одобрение или разрешение, което може да бъде нужно от органите,
осъществяващи надзор върху строителството или опазването на околната среда),
КОНЦЕДЕНТЪТ предприема своевременно действия за осигуряването му.
4.8.4. Разходите по премахването на активите са за сметка на
КОНЦЕСИОНЕРА.
ЧЛЕН 5. СРОКОВЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА
5.1. Срок за влизане в сила на Договора за концесия
5.1.1. Този Договор за концесия влиза в сила в деня, следващ датата, на
която е изпълнено всяко едно от следните условия:
а) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е заплатил на КОНЦЕДЕНТА еднократното
концесионно възнаграждение по чл. 6.1 от този Договор за концесия;
б) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е представил на КОНЦЕДЕНТА банкова
гаранция по чл. 13.2.1, буква “а” и чл. 13.2.2, буква „а“ от този Договор за концесия;
в) прието и влязло в сила решение на Комисията за защита на
конкуренцията, с което: (1) се разрешава концентрацията на стопанска дейност,
която може да възникне от подписването на този Договор или (2) се посочва, че
съгласно Действащото законодателство не е необходимо такова разрешение.
5.1.2. В случай, че в 6-месечен срок от подписването на този Договор са
изпълнени условията по чл.5.1.1, букви “а” и “б” и КОНЦЕСИОНЕРЪТ е подал
до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) уведомление за стопанска
концентрация, като е заплатил свъовременно таксите, събирани от КЗК и е
предоставил на КЗК необходимата информация за приемане на решение, но няма
влязло в сила решение за разрешаване на концентрацията или решение, че не е
нужно такова разрешение, срокът за влизане в сила на Договора се удължава до
първия ден на месеца, следващ влизането на решението в сила.
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5.1.5. Разпоредбите на чл. 1, чл. 2, чл. 4.2.1, чл. 5.1., чл. 6.1., чл. 13.1, чл.
13.2.1., буква „а”, чл. 27 и чл. 28 влизат в сила от датата на подписване на Договора.
5.1.6. До датата на влизане в сила на този Договор КОНЦЕСИОНЕРЪТ
може:
а) да извърши допълнителна проверка на фактическата (извършване на
проучвания, изпитания и измервания), правната и финансовата обстановка, при
които се предоставя Концесията;
б) да сключи или подготви сключването на договори, които имат
съществено значение за Концесията (договор за финансиране; договори с
подизпълнители, за доставка на суровини и материали и др.);
в) да извърши проучвателни и проектни работи, свързани с Обекта на
концесията или отделни негови части.
5.1.7. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни условията по чл. 5.1.1.
за влизане в сила, този Договор се счита прекратен с изтичането на установените в
чл. 5.1.2. срокове.
5.1.8 В случай, че с влязло в сила решение Комисията за защита на
конкуренцията постанови, че не разрешава концентрацията, Договорът се
прекратява без никоя от Страните да дължи обезщетение. В този случай
КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава в 14-дневен срок от влизането в сила на решението
на Комисията за защита на конкуренцията да върне на КОНЦЕСИОНЕРА
платеното Еднократно концесионно възнаграждение без лихви.
5.1.9. Еднократното концесионно възнаграждение се задържа от
КОНЦЕДЕНТА при установяване на бездействие или пречки от страна на
КОНЦЕСИОНЕРА с оглед изпълнение на условието и сроковете за влизане в
сила на договора по чл. 5.1.1., буква „в” до Датата на влизане в сила на договора,
посочена в чл. 5.1.2.
5.1.10. Договорът за концесия е със срок на действие от датата на влизането
му в сила до изтичане на срока на Концесията съгласно чл. 5.1.11., съответно до
прекратяването му, в зависимост от това кой от двата момента настъпи по-рано.
5.1.11. Срокът на Концесията е 35 (тридесет и пет) години, считано от датата
на влизане в сила на този Договор за концесия.
5.2. Изменение на срока на Концесията
5.2.1. Срокът на действие на този Договор е до изтичане Срока на
концесията, съответно – до прекратяването му на някое от основанията, посочени
в чл. 22 или по друг начин, установен от Действащото законодателство.
5.2.2. Срокът по ал. 1 може да се удължава с не повече от една трета от
конкретно определения срок по чл. 5.1.11., след решение на КОНЦЕДЕНТА само
при условията на Действащото законодателство към момента на намаляването или
удължаването на срока на Концесионния договор.
5.2.3. Срокът на договора за концесия може да бъде намаляван или
удължаван в случаите на възстановяване на икономическия баланс по чл. 3.7.
5.2.4. С изтичането на срока на концесията Договорът за концесия се
прекратява, без да е необходимо изрично изявление на която и да е от страните по
него.
5.3. Съдействие от страна на КОНЦЕДЕНТА
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КОНЦЕДЕНТЪТ оказва съдействие, което КОНЦЕСИОНЕРЪТ
оправдано може да поиска в съответствие с този Договор за концесия,
включително за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на
пристанищния терминал и вписването на КОНЦЕСИОНЕРА като пристанищен
оператор, през целия срок на действие на Договора за концесия.
ЧЛЕН 6. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Еднократно концесионно възнаграждение.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА еднократно концесионно
възнаграждение в размер на 6 700 (шест хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, или
8 040 (осем хиляди и четиридесет) лева с ДДС, платимо до влизане в сила на този
Договор за концесия по следната банкова сметка на КОНЦЕДЕНТА:
Търговска банка: ………………………
IBAN: ……………………..
BIC:…………………………
6.2. Годишно концесионно възнаграждение
6.2.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА годишно
концесионно възнаграждение, състоящо се от две части:
6.2.1.1. фиксирана част на годишното концесионно възнаграждение в
размер, предложен с Офертата на Концесионера - Приложение № 6, но не по-малко от 5
200 (пет хиляди и двеста) лв. без ДДС или неговата равностойност в Евро.
6.2.1.2. променлива част на годишното концесионно възнаграждение е в
размер на две на сто (2 %) от общия размер на нетните приходи от всички
дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията, без
ДДС.
6.3. Плащане на годишното концесионно възнаграждение
6.3.1. Годишното концесионно възнаграждение се заплаща от
КОНЦЕСИОНЕРА на КОНЦЕДЕНТА след изтичане на 5 (пет) години от датата
на влизане в сила на този Договор за концесия (“Гратисен период за заплащане на
Годишното концесионно възнаграждения”) на следните вноски:
а) Фиксираната част на Годишното концесионно възнаграждение се
извършва независимо от финансовите резултати на КОНЦЕСИОНЕРА на две
равни шестмесечни вноски – до 31 юли на текущата година и до 31 януари на
следващата година.
б) Променливата част на Годишното концесионно възнаграждение се
извършва на две вноски – до 31 юли на текущата година (като се изчислява за
нетните приходи от всички дейности през периода 1 януари – 30 юни на текущата
година) и до 31 януари на следващата година (като се изчислява за нетните приходи
от всички дейности за периода 1 юли – 31 декември на текущата година).
6.3.2. В 5-дневен срок след изтичане на срока по чл. 14.1.1. „в” от Договора
на базата на декларираните в отчетите по чл.14.1.1. резултати, се преизчислява
размерът на дължимата променлива част на Годишното концесионно
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възнаграждение и ако той е по-висок от сумата на направените плащания по б. (б),
КОНЦЕСИОНЕРЪТ заплаща разликата в 10-дневен срок. В случай, че сумата на
направените плащания по буква (б) превишава размера на дължимата променлива
част на Годишното концесионно възнаграждение, разликата се приспада от
първата дължима след приемането на годишния финансов отчет от
КОНЦЕСИОНЕРА вноска от концесионното възнаграждение. В случай, че
КОНЦЕСИОНЕРЪТ не внесе разликата в 15-дневния срок от изтичане на срока
по чл. 14.1.1. „в” от Договора, КОНЦЕДЕНТЪТ извършва преизчислението и
съобщава писмено на КОНЦЕСИОНЕРА размера на дължимата сума.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ заплаща дължимата сума, ведно с лихвата за забава, считано
от изтичане на 15-дневния срок до деня на плащането.
6.3.3. За последната година от Концесията съответната част от годишното
концесионно възнаграждение се извършва или се доплаща в срок до 30 дни от
датата на прекратяване на този Договор за концесия и представлява: (а) дължимата
променлива част от Годишното концесионно възнаграждение и (б) частта от
фиксираното годишното концесионно възнаграждение за периода от 1 януари
(съответно – 1 юли) до датата на прекратяване на Концесионния договор.
6.3.4. Плащането се извършва на КОНЦЕДЕНТА по посочена от него
банкова сметка.
6.3.5. Сумата на фиксираната част на Годишното концесионно
възнаграждение се индексира на всеки три години с индекса на потребителските
цени с натрупване за тригодишен период. Размерът на индексираното годишно
концесионно възнаграждение не може да бъде по-нисък от размера на годишното
концесионно възнаграждение за предходния период.
ЧЛЕН 7. ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ В ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ
7.1. Пристанищни услуги.
При условията на този Договор КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на
КОНЦЕСИОНЕРА, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ приема и се задължава да управлява
и извършва следните пристанищни услуги:
(а) предоставяне на услуга по управление на активи на Пристанищен терминал със
зимовник – Русе;
(б) обработка на товари и поща - товарене, разтоварване, подреждане,
съхраняване, преопаковка на различни по тип товари, вътрешнопристанищен
(терминален) превоз на товари и поща и други;
(в) морско-технически пристанищни услуги, за извършването на които е
необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни
съоръжения, съгласно изискванията на действащото законодателство.
7.2. Условия и изисквания за осъществяване на пристанищните услуги
Задължителни условия за осъществяване на пристанищните услуги по чл. 7.1.
са:
7.2.1. Услугите включени в предмета на концесията могат да се извършват
само от концесионера, като същия няма право да наема подизпълнители за
извършването им;
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7.2.2. Пристанищният терминал да притежава удостоверение за
експлоатационна годност като се спазват изискванията и осигуряват условията за
удостоверяване на експлоатационната годност на Терминала за срока на договора
след въвеждането на обекта в експлоатация;
7.2.3. Концесионерът да осигури условия за поддържане в наличност на
пристанищните услуги, предоставяни в Обекта на концесия след пълното му
въвеждане в експлоатация, и осигуряване на непрекъснатост и високо ниво на
качеството им;
7.2.4. Концесионерът да бъде вписан в регистъра на пристанищните
оператори, воден от Пристанищната власт;
7.2.5. Концесионерът да притежава или ползва и поддържа през целия Срок
на Договора необходимите технически средства (Пристанищно оборудване и
консумативи) – Активи на КОНЦЕСИОНЕРА, за извършване на пристанищните
услуги;
7.2.6. Концесионерът да предоставя пристанищните услуги при осигурени и
гарантирани безопасни условия за опазване на живота и здравето на гражданите и
на околната среда;
7.2.7. Концесионерът да наема и поддържа квалифициран персонал за
предоставяне на пристанищните услуги през целия Срок на договора;
7.2.8. Концесионерът да води отделни счетоводни, аналитични и синтетични
сметки за всяка от пристанищните услуги;
7.2.9. Концесионерът да осигурява равен достъп на ползвателите на
пристанищни услуги и недопускане на отказ от предоставяне на пристанищните
услуги, както и на пристанищните услуги от по-ниско качество или при понеблагоприятни условия, на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за
защита от дискриминация;
7.2.10. Концесионерът да осигури предварителна информация за
ползвателите на пристанищни услуги за вида, времетраените и цената на услугата;
7.3. Определяне на цените и условията за извършване на пристанищните
услуги
7.3.1. За извършваните пристанищни услуги КОНЦЕСИОНЕРЪТ има
право да определя цени и събира приходите от тях в своя полза.
7.3.2. При определянето на цените КОНЦЕСИОНЕРЪТ се придържа към
принципите на ценовата политика и се задължава да определя цени, които са
конкурентни на сходни на Пристанищни терминали, разполагащи с подобна
пристанищна инфраструктура и предлагащи подобни пристанищни услуги, като
вземе предвид и изискванията на Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 година за създаване на рамка за
предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата
прозрачност на пристанищата;
7.3.3. При определяне на цените КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да не
осъществява действия, които представляват злоупотреба с господстващо
положение и могат да доведат до нарушаване на правата на ползвателите на
пристанищни услуги или създаване на условия за нелоялна конкуренция.
7.3.4. При установяването на отстъпки от определените цени
КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да прилага недискриминационни критерии,
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включително да не предоставя отстъпки на свързани с него лица само поради това
им качество.
7.3.5. Въз основа на принципите по чл. 7.3.2.–7.3.4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ
изготвя Тарифи за цените на пристанищни услуги (Тарифа), които включват
определените цени, периода, за който са валидни и установените отстъпки от
цените.
7.3.6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изготви Правила за предоставяне
на Пристанищните услуги (Правила), които съдържат всички основни условия и
изисквания към ползвателите на Пристанищни услуги.
7.4. Публикуване на Тарифи на цените и Правилата за предоставяне на
пристанищните услуги
7.4.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да публикува Тарифата по чл. 7.3.5. и
Правилата за предоставяне на пристанищните услуги по чл. 7.3.6. в едномесечен
срок от започване на дейности по предоставяне на пристанищни услуги.
7.4.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да публикува всяко изменение на
Тарифата и Правилата не по-малко от 10 дни преди влизането им в сила и писмено
да уведомява КОНЦЕДЕНТА не по-късно от 3 дни преди публикуването.
7.4.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да постави и държи на видно
място в Обекта на концесия актуални към съответния момент Тарифа и Правила.
7.5. Стандарти при предоставянето на пристанищните услуги
КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предоставя услугите при ниво на
обслужване в съответствие с Добрата инженерингова и експлоатационна практика
и в съответствие с Офертата си за участие в откритата процедура Приложение №
11 към Договора.
7.6. Възлагане извършването на пристанищни услуги и други дейности на
подизпълнители
7.6.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да наема подизпълнители за
извършване на съпътстващи дейности по чл. 8.1 и други дейности, свързани с
поддържането на Обекта на концесия за Дела от концесията и за видовете дейности
от нейния предмет, които е посочил в заявлението за участие в процедурата за
избор на концесионер и възлагане на концесията за строителство на пристанищен
терминал със зимовник-Русе, описани в Приложение № 8 към този Договор.
7.6.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да спазва чл. 133 и чл. 134 от Закона за
концесиите при сключването на всеки договор с подизпълнител. В допълнение,
КОНЦЕСИОНЕРЪТ трябва да установи справедливи, разумни и обективни
критерии (в съответствие със Законодателството) за сключването на съответните
договори за подизпълнение. При предоставянето и при определянето дали да
сключи или не даден договор с дадено лице, и при определяне на това дали да
измени, отмени, прекрати или разшири такива договори, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се
задължава да спазва и прилага съответните критерии.
7.6.3. Във всеки случай при спазване на настоящия член 7.6,
КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да преотдаде под наем, която и да е част от Обекта на
Концесията на Трети страни, като по този начин осигури сключването на съответен
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договор за подизпълнение, като спазва разпоредбите на действащото
законодателство и настоящия договор.
7.6.4. Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение със
Свързани лица или с Трети страни за дейности по концесията, които договори
следва да отговарят на следните изисквания:
7.6.4.1. за подизпълнителите, включително Свързани лица на
КОНЦЕСИОНЕРА, не трябва да има основания за изключване по смисъла на
Закона за концесиите;
7.6.4.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да осигури подизпълнителските
договори да не нарушават по никакъв начин разпоредбите на настоящия Договор,
особено по отношение задълженията за качество и непрекъснатост на
пристанищните услуги, срокове за изпълние на задължения на
КОНЦЕСИОНЕРА и отчитане. Ако е налице несъответствие между разпоредбите
на настоящия Договор и разпоредба на договор с подизпълнител, настоящият
Договор има предимство
7.6.4.3. Сключването на който и да било договор за подизпълнение не
освобождава КОНЦЕСИОНЕРА от спазването на разпоредбите на настоящия
Договор. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да осигури, че:
а) разпоредбите на настоящия Договор във всички останали случаи са
стриктно спазени във връзка със сключването на договори за подизпълнение и
техните условия; и
б) КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да прекрати или да изиска от съответния
Контрагент по такъв договор да прекрати съответния Договор, ако е налице
нарушение на разпоредбите на настоящия Договор или по друг начин да осигури
или да гарантира, че Контрагентът по договора за подизпълнение ще предприеме
всички необходими стъпки за отстраняване на такова нарушение, като
КОНЦЕСИОНЕРЪТ носи отговорност поотделно и заедно със съответния
Контрагент по договор по отношение обхвата на съответния договор за
подизпълнение.
ЧЛЕН 8. СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ.
8.1. Съпътстващи дейности
Върху една или повече обособени части от Обекта на концесията могат да
се извършват съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ при
условие, че няма да попречат на извършването на пристанищните услуги. Същите
се извършват само при условие, че не пречат и няма да попречат на извършването
на пристанищните услуги по чл. 7.1 от Договора за концесия, включително на
ползването му за осигуряване на временен престой на кораби и други плаващи
съоръжения в акваторията му.
8.2. Условия и ред за извършване на съпътстващите дейности от
КОНЦЕСИОНЕРА
8.2.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да извършва съпътстващи дейности като
отправи писмено искане до КОНЦЕДЕНТА.
8.2.2. В искането чл. 8.2.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ представя:
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а) описание на съпътстващите дейности, които желае да извършва, съгласно
действащото законодателство;
б) начинът, по който ще ги извършва;
в) обособената част и/или необходимата територия и/или инфраструктура
за тяхното извършване.
8.2.3. В едномесечен срок от получаване на искането на
КОНЦЕСИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТЪТ извършва собствена преценка дали
съпътстващите дейности няма да попречат на извършването на пристанищните
услуги и няма да се отразят на изпълнението на задълженията на
КОНЦЕСИОНЕРА и се произнася по извършването им, като може да постави
допълнителни условия и изисквания към КОНЦЕСИОНЕРА.
8.2.4. В случай, че КОНЦЕДЕНТЪТ установи, че извършването на
съпътстващите дейности е несъвместимо, затруднява извършването на
пристанищните услуги или ефективното използване на Обекта на концесия, той
уведомява КОНЦЕСИОНЕРА за отказа си да даде съгласие за извършването на
тези дейности.
8.2.5. В случай, че КОНЦЕДЕНТЪТ установи, че (а) съпътстващи
дейности се извършват в нарушение на условията на Договора или че (б) по
причини, неизвестни при разрешаването им или настъпили след даването на
съгласието за извършването им, извършването на съпътстващите дейности е
несъвместимо, затруднява извършването на пристанищните услуги или
ефективното използване на Обекта на концесия, той забранява на
КОНЦЕСИОНЕРА извършването на съпътстващи дейности.
8.2.6. Съпътстващите дейности се извършват с Активи на
КОНЦЕСИОНЕРА, като разходите за придобиване на такива активи не се считат
за инвестиции.
8.2.7. При прекратяването на този Договор КОНЦЕСИОНЕРЪТ се
задължава да демонтира и/или отстрани от Обекта на концесия всички активи по
чл. 8.2.6., в сроковете по чл. 23.1.3., освен ако Страните не се споразумеят за друго.
ЧЛЕН 9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪВ ВРЪЗКА С
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНЦЕСИЯТА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА
ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
9.1. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА за управление на Пристанищните
услуги и на Обекта на концесията
9.1.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да осъществява управлението на
пристанищния терминал като осигурява предоставянето на пристанищните услуги
при условията на чл. 7.2 – 7.6.
9.1.2. При извършването на дейностите по управление, включително
поддържане и строителство на Пристанищната инфраструктура и монтиране и
поддържане на Пристанищно оборудване, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да
създаде организация, която да позволи в минимална степен да бъде смущавано или
временно преустановявано предоставянето на пристанищни услуги.
9.1.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да управлява и поддържа Обекта
на концесия в съответствие с Добрата инженерингова и експлоатационна практика
като добър търговец и да спазва изискванията на Действащото законодателство.
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9.1.4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да приеме и актуализира
периодично в съответствие с Действащото законодателство вътрешен правилник
за организация на дейността, който включва и правила за организация,
ръководството и контрола на дейността в Пристанищния терминал по приемането
и обработката на корабите и сухопътните превозни средства, извършването на
други пристанищни услуги и воденето на необходимата документация и отчетност
от персонала на КОНЦЕСИОНЕРА.
9.1.5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да поддържа Пристанищния
терминал в добри хигиенни условия като въведе система за редовно събиране и
изнасяне на отпадъците в срок до 3 месеца от въвеждане на Обекта на концесия в
експлоатация.
9.1.6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ заплаща поддържането на дълбочината на
Пристанищния терминал, в случаите, в които това се налага поради причини,
различни от нормалната му експлоатация– когато нуждата от удълбочаване е
предизвикана от доказана вина на КОНЦЕСИОНЕРА. Установяването на
причините, включително чрез лабораторен анализ на дънни проби, се извършва от
независими експерти, определени съвместно от Пристанищната власт и
КОНЦЕСИОНЕРА, като разходите за установяване на причините се поемат по
равно от тях.
9.1.7. КОНЦЕСИОНЕРЪТ са задължава да изпълнява разпорежданията на
КОНЦЕДЕНТА
по
отношение
обезпечаването
на
отбранителномобилизационната подготовка и гражданска защита, както и предписанията на
Пристанищната власт, свързани с експлоатационната годност на Пристанищния
терминал.
9.2. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА за изпълнение на предложените
планове и програми
9.2.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да изпълнява предложенията си,
включени в Бизнес плана, представляващ част от Офертата му за участие в
процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесията –
Приложения № 6.
9.2.2. Без да се ограничава изпълнението на задължението по чл. 9.2.1.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
а) да изпълнява стриктно всички задължения, предвидени в
законодателството, включително свързаните с най-добрите международни
практики при управлението и експлоатацията на пристанищен терминал относно:
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обучение;
квалификация и преквалификация на персонала.
б) при сключване на колективен трудов договор да се решават при
възможно най-добрите параметри въпросите, свързани с: условията за постъпване
на работа, трудова заетост, квалификация и преквалификация; работно време,
почивки, отпуски; трудови и други възнаграждения и обезщетения; безопасни и
здравословни условия на труд; обществено, здравно осигуряване и застраховки;
социално-битово и културно обслужване; синдикална дейност.
в) да въведе организационни мерки, насочени към подобряване на
трудовата, производствената и технологична дисциплина на работниците и
служителите на Пристанищния терминал. Да въведе системата на заплащане на
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труда, включваща социални придобивки за служителите, в зависимост от
конкретните умения и постигнатите резултати.
г) чрез обучение и преквалификация да осигури, работниците и
служителите да придобият необходимите умения, опит и квалификация, което ще
им позволи да изпълняват професионално възложените им задължения.
д) във връзка с регистрацията си като пристанищен оператор и в процеса на
издаването на удостоверения за експлоатационна годност на Обекта на концесия
да разработи и изпълнява по време на концесията: Технологичен план и описание
на основните параметри и характеристики на терминалните съоръжения съгласно
Приложения № 3 и № 4 към Наредба 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата
на Република България или заместващ го нормативен документ, Правилник за
организация на работата в терминала – в съответствие с изискванията, в т.ч. и
схеми за организация на вътрешен и междутерминален транспорт, План за
действие при бедствия, аварии и катастрофи, Технологични карти (карти за типов
технологичен процес) в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 17.10.2013
г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и
специализираните пристанищни обекти или заместващ нормативен акт, както и в
съответствие с изискванията на действащото законодателство.
е) освен задължителната по действащото законодателство статистическа
информация да разработва периодични експлоатационни анализи, отнасящи се до
обработените товари, плавателните съдове и сухопътните транспортни средства.
За изпълнението на тези задачи да внедри система за обработка на данни с
подходящ софтуер и хардуер, в разумен срок;
ж) да създаде ефективна и модерна организация за експлоатация и
поддържане, която ще позволи през цялото време на Срока на концесията при
извършването на концесионната дейност пристанищната инфраструктура и
пристанищното оборудване на терминала да бъде в добро оперативно състояние.
При възникване на аварийни проблеми да осъществява за своя сметка
необходимата реконструкция, рехабилитация и ремонт, за да се гарантира
стабилност и сигурност на елементите на инфраструктурата и нормалната им
работа, както и тяхната експлоатационна годност през Срока на концесията.
9.3. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА за опазване на околната среда.
9.3.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ ще бъде единствен отговорен за каквото и да е
неблагоприятно въздействие върху околната среда, включително замърсяване,
което възниква от действия, извършени на Обекта на концесия след датата на
влизане в сила на Концесионния договор.
9.3.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да разработи и представи на
КОНЦЕДЕНТА в 6 (шест) месечен срок от въвеждане на Обекта на концесия в
експлоатация и да изпълнява за своя сметка за срока на Концесията Екологична
програма, която включва:
а) план и изпълнение на мерки за ограничаване на отрицателните
въздействия върху компонентите на околната среда от дейности на територията на
Пристанищния терминал;
б) план и изпълнение на мерки за ограничаване на отрицателните
въздействия от шума;
в) разработване и изпълнение на план за собствен мониторинг на околната
среда.
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ЧЛЕН 10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА,
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНЦЕСИЯТА

СВЪРЗАНИ

С

За осъществяване на Концесията и предоставянето на пристанищните
услуги КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава:
10.1. чрез Пристанищната власт да поддържа дълбочината на акваторията
на Пристанищния терминал, както и да поддържа дълбочините в обхвата на
пристанищните кранове и в зоната за маневриране и подходните канали към
терминала. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигури постоянен свободен достъп
на драгажната техника до Пристанищния терминал през целия период на
извършване на драгажните работи;
10.2. чрез Пристанищната власт или Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав” и/или друг компетентен орган според случая да
поддържа Пристанищния терминал непрекъснато отворен за корабоплаване (и
осигурява безопасно осъществяване на трафика на кораби по водните пътища за
достъп до Терминала) освен в случаите по чл. 17 от този Договор;
10.3. чрез Пристанищната власт да осигури възможност за свободна
радиовръзка и информация за движението на корабите в района на терминала,
както и да поддържа неговата връзка с националната пътна и железопътна мрежа.
ЧЛЕН 11. СТРОИТЕЛСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЕКТА
НА КОНЦЕСИЯ
11.1. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА за строителство на Обекта на
концесия, неговото поддържане и развитие
11.1.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извърши строителство по чл.
7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за концесиите, за изграждане (проектиране и
изпълнение на строеж) на пристанищен терминал - част от пристанище за
обществен транспорт, на чиято територия ще могат да се извършват услуги по
117а, ал. 2 и ал. 4, т. 1 , във връзка с чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗМПВВППРБ и в
който са създадени условия за временен престой на кораби и други плаващи
съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на
стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник.
Същото ще се извърши по силата на действащо Разрешение за строеж
№1138/11.11.1999 г. (презаверено на 01.03.2021 г.) след актуализация на
инвестиционните проекти (тази възможност е регламентирана в чл. 154, ал.5 от
ЗУТ).
Действията по т. 11.1.1. трябва да осигуряват по всяко време през Срока на
концесията и в края на Срока на концесията наличие на инфраструктура и
оборудване в добро оперативно състояние в съответствие с действащите към всеки
момент изисквания, стандарти и Добра инженерингова и експлоатационна
практика за поддържане в експлоатационна годност, съобразени с амортизацията
за периода на ползването.
11.1.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ ще изпълнява задълженията си по чл. 11.1.1.
за своя сметка и на свой риск при условията и сроковете на този Договор.
11.1.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да изготви Генерален план, на
основание Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието,
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изработването, одобряването и изменението на генералните планове на
пристанищата за обществен транспорт, приет по реда на действащото
законодателство;
11.1.4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ не може да отказва достъп до терминала на
Пристанищната власт за извършване на прегледи и проверки по изпълнение на
задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА за строителство, поддържане и развитие на
Обекта на концесия и на Пристанищното оборудване. Прегледите и проверките ще
се извършват по такъв начин, че да не причиняват неудобство на
КОНЦЕСИОНЕРА, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да положи всички усилия, за
да съдейства и да не пречи на представителите на Пристанищната власт при
осъществяването на проверката или прегледа. КОНЦЕСИОНЕРЪТ и
Пристанищната власт могат да договорят предварително реда и начина на
осъществяване на прегледите и проверките от Пристанищната власт, като за целта
могат да създадат изрична процедурата.
11.2. Приложими разрешителни при строителни и монтажни работи
11.2.1. Приложимите разрешителни за строителството за изграждане на
Обекта на концесия, за поддържане, реконструкция, рехабилитация,
модернизация, извършване на основен и текущ ремонт и експлоатация на Обекта
на концесия са разрешения, лицензи, съгласия, одобрения, и други разрешителни
актове, които са необходими за изпълнение и въвеждане в експлоатация на
обектите (включително такива, които трябва да получат подизпълнителите на
КОНЦЕСИОНЕРА) и съответстват на изискванията на Действащото
законодателство.
11.2.2. Всички приложими разрешителни се осигуряват от
КОНЦЕСИОНЕРА в условия и срокове, позволяващи изпълнението на
Инвестиционната му програма по чл. 12, включително и:
а) изработването, съгласуването и одобряването на изменение на подробния
устройствен план за регулиране на недвижимите имоти, върху които се намира
Пристанищния терминал, ако действащото законодателство изисква такъв и това е
необходимо за изпълнение на Инвестиционната програма по чл. 12;
б) изработването и съгласуването на Генерален план или неговото
изменение, ако е необходимо;
в) изработването, съгласуването и одобряването на инвестиционен проект и
издаване на разрешението за строеж;
г) разрешение за ползване на обекта;
д) издаването на други актове и съгласувания във връзка с проектирането,
строителството и разрешаване на ползването на обекта.
11.2.3. Въвеждането в експлоатация по смисъла на Закона за устройството
на територията на строежите, свързани с Обекта на концесия, се извършва въз
основа на разрешението за ползване, издадено от компетентните органите и при
реда и условията на Действащото законодателство.
11.2.4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да се съобразява с условията на
предоставените разрешителни за срока на тяхното действие, както и да извършва
необходимите действия за тяхното подновяване или продължаване.
Неизпълнението на условията на издадените разрешителни ще се счита за
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неизпълнение и на този Договор и КОНЦЕСИОНЕРЪТ носи и договорна
отговорност за неизпълнение.
11.2.5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да се съобразява с действащото
закщонодателство и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение
на Договора.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да съгласува обхвата и характера на
дейностите си със специалисти - археолози от РИМ - Русе, по чиято преценка при
необходимост да бъде извършен оглед на концесионната територия.
Документацията, свързана със строителството за изграждане на Обекта на
концесия, за поддържане, реконструкция, рехабилитация, модернизация,
извършване на основен и текущ ремонт и експлоатация на Обекта на концесия във
всички фази на съгласуване да бъде окомплектована със становище на РИМ - Русе
относно наличието или отсъствието на археологически недвижими културни
ценности в нейните граници.
11.3. Проектиране
11.3.1. За строителството за изграждане на Обекта на концесия и за
изграждане на Пристанищна инфраструктура КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да
изработи за своя сметка и в срок, позволяващ спазването на графика за изпълнение
на Инвестиционната програма (Приложение № 6 към Договора),. Техническото
задание за инвестиционен проект за изграждане на пристанищен терминал за
обществен транспорт, част от пристанище за обществен транспорт Русе, на който
има създадени условия и за временен престой на кораби и други плаващи
съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на
стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник и
инвестиционен проект, отговарящ на изискванията към строежите, определени в
Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.
11.3.2. Заданията за изработване на инвестиционни проекти се представят
от КОНЦЕСИОНЕРА за съгласуване с КОНЦЕДЕНТА, който се произнася в
срок от 30 работни дни. Изработеният инвестиционен проект се представя преди
изготвянето на доклада за съответствие от КОНЦЕСИОНЕРА за съгласуване с
КОНЦЕДЕНТА, който се произнася в срок от 30 работни.
11.3.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ извършва нормативно установените действия
за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект при условията и по реда на
Закона за устройство на територията и в срокове, необходими за реализиране на
инвестиционната му програма.
11.4. Строителство на Обекта на концесия, строителни и монтажни работи по
поддържането на Обекта на концесия и изграждане на Пристанищна
инфраструктура
Строителството на Обекта на концесия , строителните и монтажни работи
за неговото поддържане и изграждане на Пристанищна инфраструктура се
извършват в съответствие с Инвестиционната програма и графика за изпълнението
и имат за цел изграждане, развитие и поддържане на Пристанищния терминал в
експлоатационна годност през Срока на договора и предаването му при изтичане
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на Срока на концесията в състояние на експлоатационна годност, съответстващо
на Добрата инженерингова и експлоатационна практика и на законодателството
към момента на изтичане на Срока на концесията.
11.5. Събития, водещи до забава на строителството и на строителни и
монтажни работи
11.5.1. По смисъла и за целите на този член „събитие, водещо до забава на
строителството и на строителните и монтажни работи” е:
а) всяко неизпълнение на КОНЦЕДЕНТА при условие, че съответното
конкретно събитие не се дължи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА
на задълженията му по Договора или на действие, бездействие или небрежност от
страна на КОНЦЕСИОНЕРА;
б) случай на непреодолима сила съгласно чл. 17;
в) случай на откриване на находки, които имат признаци на културни
ценности.
11.5.2. Ако извършването на строителни и монтажни работи е
възпрепятствано или забавено от едно или повече Събития по чл. 11.5.1.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ своевременно, но след не повече от 5 работни дни от
настъпването му (с изключение на случаите по чл. 17.5.), изпраща на
КОНЦЕДЕНТА писмено уведомление, в което посочва характера и причината на
събитието, довело до забава, и очакваните последици от това събитие,
включително очакваната продължителност на забавата и мерките, които
КОНЦЕСИОНЕРЪТ ще предприеме.
11.5.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да полага всички усилия да ограничи
забавата.
11.5.4. Графикът за изпълнение на инвестиционната програма по чл. 12 или
друг впоследствие създаден от страните документ се продължава със срока равен
на забавата, предизвикан от събитие по чл. 11.5.1., считано от датата на
уведомлението на КОНЦЕСИОНЕРА по чл. 11.5.2., и след потвърждение от
страна на Концедента .
11.6. Изпълнение на строителството
При изпълнение на правата и задълженията по чл. 11.1.1,
КОНЦЕСИОНЕРЪТ спазва следните задължителни условия:
11.6.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да започне изпълнението на
строителството за завършване на Обекта на концесия, на строителните и
монтажните работи въз основа на валидно разрешение за строеж, издадено при
условията и по реда на Закона за устройство на територията.
11.6.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ извършва строителството за завършване на
Обекта на концесия, както и всички други строителните и монтажните работи в
Обекта на концесия по силата на действащо Разрешение за строеж
№1138/11.11.1999 г. (презаверено до 01.03.2021 г.) след актуализация на
инвестиционните проекти (тази възможност е регламентирана в чл. 154, ал.5 от
ЗУТ).
11.6.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да влага в Обекта на концесията
само материали, изделия и оборудване, предвидени с одобрения инвестиционен
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проект и отговарящи на съществените изисквания към строежите съгласно
действащото законодателство и в съответствие с техническите спецификации.
11.6.4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ поема пълна отговорност за организацията и
безопасното осъществяване на всички строителни дейности, прилагане на
предвидените с одобрените проекти технологии за изпълнение на строителните и
монтажните работи, спазването на изискванията на чл. 11.6.2 и 11.6.3. и носи
отговорност за качеството на строителните и монтажните работи и за
замърсяването и увреждането на околната среда по време на изпълнение на
строителството.
11.6.5. С оглед задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за съобразяване с
крайните срокове по графика за изпълнение на Инвестиционната програма и
годишните графици за изпълнение датата на изпълнение на задълженията на
КОНЦЕСИОНЕРА за извършване на строителството, реконструкцията или
рехабилитацията на Обекта на концесия, е:
а) датата, на която е издаден актът за въвеждане на строежа в експлоатация
(разрешението за ползване на строежа) от компетентния орган при условията и по
реда на действащото законодателство или
б) датата, на която подизпълнителят е предал съответните строителни и
монтажни работи на КОНЦЕСИОНЕРА – за случаите, в които не се изисква
издаване на акт за въвеждане на строежа в експлоатация (при извършване на
ремонтни работи или рехабилитация).
11.7. Подизпълнители
11.7.1. Концесионерът няма право да използва подизпълнители за
извършване на пристанищните услуги по т. 7.1. от Договора за концесия.
11.7.2. При извършването на дейностите по строителство на Обекта на
концесия и на строително-монтажни дейности за неговото поддържане,
рехабилитация, реконструкция и разширение КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да
наема подизпълнители за Дела от концесията и за видовете дейности от нейния
предмет, които е посочил в заявлението за участие в процедурата за избор на
концесионер и възлагане на концесията за строителство на Пристанищен терминал
със зимовник-Русе, описани в Приложение № 8 към този Договор.
11.7.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ отговаря солидарно с подизпълнителя за
изпълнението на дейностите, възложени с договора за подизпълнение.
11.7.4. Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което
не е налице основание за изключване и което отговаря на приложимите условия за
участие, посочени в Обявлението за откриване на процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на концесията - Приложение № 9 от този Концесионен
договор.
11.7.5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ уведомява КОНЦЕДЕНТА за настъпването
на основание за изключване, което е настъпило за подизпълнител, като в този
случай КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да прекрати договора за подизпълнение.
Уведомлението се извършва в 30-дневен срок от настъпване на основанието за
изключване или от получаване на информация за настъпването от КОНЦЕДЕНТА
или от друго лице. В уведомлението КОНЦЕСИОНЕРЪТ посочва срока, в който
ще прекрати договора за подизпълнение, и начина, по който ще продължи
изпълнението на дейностите по прекратения договор – от концесионера или чрез
възлагане на нов подизпълнител.
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11.7.6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен в срок до три работни дни от
сключването да предостави на КОНЦЕДЕНТА договора за подизпълнение, както
и информация относно подизпълнителя, включваща:
а) името, съответно наименованието;
б) данните за контакт, включително електронен адрес;
в) лицата, които представляват подизпълнителя според регистъра, в който
е вписан, ако има такъв регистър;
г) декларация от подизпълнителя относно отсъствие на основание за
изключване, а ако е приложимо – и относно изпълнението на посочените в
обявлението за концесията условия за участие.
11.7.7. КОНЦЕСИОНЕРЪТ уведомява концедента за всяка промяна на
предоставената информация по чл. 11.7.6., б. „а-г“ в срок до три работни дни от
настъпване на промяната.
11.7.8. КОНЦЕСИОНЕРЪТ заменя подизпълнител с друг подизпълнител,
когато е посочил това в уведомлението по чл. 11.7.5 в посочения в уведомлението
срок. КОНЦЕСИОНЕРЪТ заменя подизпълнител с друг подизпълнител или сам
изпълнява дейностите, възложени с договора за подизпълнение, когато след
сключване на договора за подизпълнение се установи несъответствие с
изискванията за защита на класифицираната информация.
11.7.9. КОНЦЕДЕНТЪТ може да поиска от КОНЦЕСИОНЕРА по всяко
време през срока на Концесията прекратяването на даден договор с
подизпълнител и/или смяната на даден подизпълнител поради причини, свързани
с националната сигурност, като КОНЦЕСИОНЕРЪТ своевременно ще прекрати
договора със съответния подизпълнител и/или ще смени съответния
подизпълнител при спазването на чл. 11.7.от Договора.
ЧЛЕН 12. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА КОНЦЕСИОНЕРА
12.1. Инвестиционна програма и срокове за реализацията й
12.1.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е представил и се задължава да изпълнява през
целия срок на Концесията одобрената от КОНЦЕДЕНТА Инвестиционна
програма за Срока на концесията с определени по видове, обем и стойност
строителни и монтажни работи и дейности по поддържане, рехабилитация,
реконструкция и разширение на Пристанищния терминал и осигуряване и
поддържане на Пристанищно оборудване и други активи в размер от ….............4
лева без данък върху добавената стойност за целия срок на концесията.
12.1.2. С осъществяването на предложените инвестиции по видове,
направления, и размер задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за извършване на
инвестиции по Договора се счита за изпълнено, дори това да е станало преди
изтичане на срока, посочен в Инвестиционната програма (Приложение № 6 към
Договора), при условие че инвестициите са извършени в съответствие с
одобрените от КОНЦЕДЕНТА годишни инвестиционни програми.
12.1.3. Инвестиционната програма по чл. 12.1. се изпълнява от
КОНЦЕСИОНЕРА в графиците за изпълнение на Инвестиционната програма
(срокове на реализиране на основните етапи на инвестиционната програма),
Приложение № 6 към Договора.
4

Определя се съгласно Офертата на концесионера.
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12.1.4. В случай, че извършените през текущата година инвестиции
надвишават посочения в одобрената годишна инвестиционна програма размер,
инвестираните в повече суми се приспадат от поетите като задължение инвестиции
за следващите години.
12.2. Годишни инвестиционни програми
12.2.1. В съответствие с Инвестиционната програма и графиците за нейното
изпълнение КОНЦЕСИОНЕРЪТ изготвя и представя на КОНЦЕДЕНТА
годишни инвестиционни програми за Обекта на концесия в срок до 30 октомври на
предходната инвестиционна година.
12.2.2. Инвестиционната програма за първата година обхваща периода от
влизане в сила на Договора до края на следващата календарна година.
12.2.3. Годишна инвестиционна програма включва задължително вид,
направление и стойност на инвестициите, които ще бъдат осъществени от
КОНЦЕСИОНЕРА, заедно със съответния бюджет за разходите.
12.3. Одобряване на годишните инвестиционни програми
12.3.1. КОНЦЕДЕНТЪТ разглежда и се произнася по Годишната
инвестиционна програма в срок до края на предходната инвестиционна година,
като може да направи предложения по съдържанието й в съответствие с
Инвестиционната програма.
12.3.2. КОНЦЕДЕНТЪТ одобрява Годишната инвестиционна програма,
когато тя съответства на предвиденото в Инвестиционната програма за
съответната година.
12.3.3. КОНЦЕДЕНТЪТ одобрява Годишна инвестиционна програма,
която се отклонява от предвиденото в Инвестиционната програма за съответната
година, когато е налице едно или повече от следните условия:
12.3.3.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е обосновал надлежно необходимостта от
такова отклонение и предлаганата инвестиция е явно по-оправдана или понеотложна, включително когато това се дължи на забавяне, причинено от
административна или съдебна процедура, при условие, че Концесионерът е
съобразил съответните законови изисквания за изготвянето и подаването на
съответните документи и е спазил законоустановените срокове, необходими за
издаването им и/или;
12.3.3.2. когато това се налага за изпълнение на задължителни предписания
от пристанищната власт или други компетентни органи и/или
12.3.3.3. когато това се налага от предвижданията на одобрен Генерален
план и/или устройствен план на пристанищния терминал, в съответствие с
инвестиционната програма.
12.3.4. След одобрение от КОНЦЕДЕНТА годишните инвестиционни
програми и годишните графици за изпълнение стават неразделна част от
Концесионния договор, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълнява
задълженията, произтичащи от тях.
12.3.5. Инвестиционната програма за Първата договорна инвестиционна
година се одобрява от КОНЦЕДЕНТА в периода между подписването и влизането
в сила на настоящия Договор.
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12.4. Признаване на инвестициите
12.4.1. Признаването на инвестициите за извършени става само до размера
отчетен от концесионера и извършен в срока на одобрената Годишна
инвестиционна програма, за което е представил съответните платежни документи
и след установяване на фактическо наличие на съответната инвестиция.
12.4.3. Всяко увеличение на средствата за инвестиции в Активи на
КОНЦЕДЕНТА, посочени в инвестиционната програма, може да става само с
изричното съгласие на КОНЦЕДЕНТА.
12.4.4. Признаването на инвестициите се осъществява от КОНЦЕДЕНТА
въз основа на представения отчет по чл. 14.1.2 и други представени или изискуеми
от КОНЦЕСИОНЕРА отчетни документи и проверка на място за установяване
изпълнението на инвестициите. Проверката на място се извършва в срок до 2
месеца след представяне на отчетни документи.
12.4.5. Признаването на инвестициите се извършва в срок до 6 месеца от
представяне на отчета, за което КОНЦЕДЕНТЪТ в едномесечен срок уведомява
КОНЦЕСИОНЕРА. Уведомлението съдържа и информация за предприетите от
КОНЦЕДЕНТА действия по чл.12.1.4 или по чл. 20.3.
12.4.6. КОНЦЕДЕНТЪТ може да възложи извършването на техническа
експертиза на отчетените от КОНЦЕСИОНЕРА инвестиции на независими
експерти, като разходите са за сметка на КОНЦЕДЕНТА. Констатациите на
независимите експерти могат да послужат като основа за вземане на решение от
КОНЦЕДЕНТА.
12.5. Фактуриране на инвестициите във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за
данък върху добавената стойност (ЗДДС)
12.5.1. Когато настъпи падеж на съответната одобрена от КОНЦЕДЕНТА
годишна инвестиционна програма, в 5-дневен срок от датата на падежа,
КОНЦЕДЕНТЪТ издава фактура с данъчна основа одобрения размер на
инвестициите за съответната година. В същия срок КОНЦЕСИОНЕРЪТ издава
авансова огледална фактура.
12.5.2. Когато КОНЦЕДЕНТЪТ извърши признаване на инвестициите за
съответната одобрена годишна инвестиционна програма, в 5дневен срок от датата
на регистриране на писменото уведомление, КОНЦЕСИОНЕРЪТ издава
окончателна фактура с данъчна основа данъчната основа при придобиването или
на себестойността на предоставената стока, а в случаите, когато стоката е внесена
- на данъчната основа при вноса ѝ или на направените преки разходи, свързани с
извършване на предоставената услуга, а ако не може да бъде определена по този
ред, данъчната основа е пазарната цена на предоставената стока или услуга. В
същия срок, при необходимост КОНЦЕДЕНТЪТ издава дебитно и/или кредитно
известие или фактура, в зависимост от стойността на одобрените и признатите от
КОНЦЕДЕНТА инвестиции.
12.5.3. Текущо през срока на изпълнение на одобрената годишна
инвестиционна програма, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми
КОНЦЕДЕНТА, в случай, че дадена инвестиция по одобрената годишна
инвестиционна програма се обективира, напр. чрез получено разрешение за
ползване на дълготраен материален актив, както и да издаде фактура със
съответната данъчна основа. КОНЦЕДЕНТЪТ издава авансова огледална
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фактура. Фактурирането се извършва в 5дневен срок от настъпване на данъчното
събитие.
ЧЛЕН 13. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
13.1. Видове гаранции/банкови депозити
КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предоставя и поддържа потвърдени
безусловни неотменяеми годишни гаранции и/или банкови депозити, издадени от
банки, одобрени от КОНЦЕДЕНТА, както следва:
13.1.1. За всяка година от срока на концесията – Гаранция и/или Банков
депозит за изпълнение на Инвестиционната програма в размер на 10 на сто от
стойността на планираните и одобрени инвестиции за съответната година.
13.1.2. За всяка година от срока на концесията, включително до 10 месеца след
края на срока на концесията – Гаранция и/или Банков депозит в размер на 200 на сто
от фиксираната част от Годишното концесионно възнаграждение, определена
съгласно чл. 6.2.1.1 от този Договор и с включен ДДС, за гарантиране изпълнението
на задълженията по Договора, включително задълженията за концесионни
възнаграждения по чл. 6, за инвестиции, ако изпълнението им не се покрива от
гаранцията по чл. 13.1.1. и за плащане на лихви, неустойки и други задължения,
определени с Концесионния договор.
13.2. Срокове за предоставяне на гаранциите и/или банковите депозити.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ предоставя на КОНЦЕДЕНТА гаранциите и/или
банковите депозити в следните срокове и валидност:
13.2.1. Гаранциите и/или Банковите депозити по чл. 13.1.1.:
а) за Първата договорна инвестиционна година – представя се до влизане в
сила на Договора и е със срок на валидност до 31 март на годината, следваща
първата договорна инвестиционна година.
б) за всяка следваща инвестиционна година от Срока на договора –
представя се до 1 април на текущата година (годината на изпълнение на
съответната инвестиционна програма, която се гарантира), със срок на валидност
до 31 мартна следващата календарна година.
13.2.2.Гаранцията и/или банковите депозити по чл. 13.1.2.:
а) за Първата договорна година – представя се до влизане в сила на Договора
и е със срок на валидност до 31 октомври на годината, следваща първата договорна
година.
б) за всяка следваща договорна година от Срока на договора – представя се
до 1 април на текущата година, със срок на валидност до 31 март на следващата
календарна година.
13.3. Поддържане на гаранциите и/или банковите депозити
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предоставя и поддържа гаранциите и/или
банковите депозити така, както е посочено в чл. 13.2., като при усвояване изцяло
или на част от гаранциите и/или банковите депозити по чл. 13.1.1. и чл. 13.1.2 е
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длъжен да възстанови размера им в 15-дневен срок от уведомлението на
КОНЦЕДЕНТА за усвояването им по чл. 13.4.
13.4. Усвояване на гаранциите и/или банковите депозити
КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои съответната гаранция и/или банков
депозит или част от нея/него, ако установи неизпълнение от КОНЦЕСИОНЕРА
на задължение по Договора, изпълнението на което е гарантирано със съответната
гаранция и/или банков депозит.
КОНЦЕДЕНТЪТ уведомява писмено КОНЦЕСИОНЕРА за усвояването
на гаранцията и/или банковия депозит.
В случаите по чл. 20.3.1., КОНЦЕСИОНЕРЪТ допълва банковата гаранция
за обезпечаване изпълнението на инвестиционната програма по чл. 13.2.1., б. „б“
в 10-дневен срок от съобщаването.
13.5. Освобождаване на гаранциите и/или банковите депозити
13.5.1. В срок до 10 работни дни от установяване на изпълнението на
Годишната инвестиционната програма КОНЦЕДЕНТЪТ освобождава гаранцията
и/или банковия депозит по чл. 13.1.1.
13.5.2. При прекратяване на Договора, ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма
неизпълнени задължения по Договора (включително задълженията за извършване
на концесионни плащания, за плащане на лихви и неустойки, определени в
Договора) КОНЦЕДЕНТЪТ освобождава гаранцията и/или банковия депозит
(или останалата част от нея/него) по чл. 13.1.1. и чл. 13.1.2. в срок до шест месеца
от прекратяването.
ЧЛЕН 14. КОНТРОЛ НА КОНЦЕДЕНТА.
14.1. Отчети и доклади за изпълнение на задълженията по Концесионния
договор.
14.1.1. За установяване на дължимото Годишно концесионно
възнаграждение КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да представя на КОНЦЕДЕНТА
следните отчети:
а) до 20 число на месец юли на съответната година да представи следните
отчети за първото шестмесечие на отчетната година: (а) отчет за общия размер на
нетните приходи от всички дейности, свързани с ползването на обекта на концесия
и (б) отчет за дължимото концесионно възнаграждение.
б) до 20 число на месец януари на следващата година да представи следните
отчети за второто шестмесечие на отчетната година: (а) отчет за общия размер на
нетните приходи от всички дейности, свързани с ползването на обекта на концесия
и (б) отчет за дължимото концесионно възнаграждение.
в) не по-късно от 90 (деветдесет) дни след края на всяка финансова година
КОНЦЕСИОНЕРЪТ представя на КОНЦЕДЕНТА (а) копие от заверения си
годишен финансов отчет за предходната година, придружен с копие от доклада на
регистриран одитор, извършил независим одит на финансовия отчет и (б) отчет за
реализирания товарооборот за предходната отчетна година.
14.1.2. За установяване на изпълнението на задължението за инвестиции, на
задълженията по чл. 9.2.1. и на другите договорни задължения
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КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да представя на КОНЦЕДЕНТА отчет за
изпълнението на Идейния план за развитие и управление на Обекта на концесията,
на Бизнес плана и на другите задължения по този Концесионен договор и по
условията на концесията, до 30 април на годината, следваща тази, за която се
отнася.
14.1.3. При поискване от страна на КОНЦЕДЕНТА, КОНЦЕСИОНЕРЪТ
в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на поискването предоставя на
КОНЦЕДЕНТА или на неговите упълномощени представители копия от всички
отчети и информация за изпълнението на Инвестиционната програма и на
Годишните инвестиционни програми, инженерни или технически проекти,
екологични или комплексни планове и програми, копия от договори с трети лица
и всякакви други справки и документи, необходими за установяване на
изпълнението на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по този Договор.
14.2. Сметки
14.2.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ поддържа отделни синтетични и аналитични
счетоводни сметки за всички дейности, свързани с изпълнението на Договора в
съответствие с Действащото законодателство.
14.2.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ води разделно счетоводство за дейностите,
свързани с ползването на Обекта на концесия, включително изготвя отделен
нарочен баланс и отчет за приходите и разходите за целите на Договора,
придружени от доклад на регистриран одитор.
14.2.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ води отделни синтетични и аналитични
счетоводни сметки за всяка Пристанищна услуга по чл. 7.1.
14.2.4. В сроковете по чл. 14.1.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ представя на
КОНЦЕДЕНТА заверени от регистриран одитор извлечения от счетоводните
сметки по 14.2.1., 14.2.2. и 14.2.3.
14.3. Контрол и мониторинг от страна на на КОНЦЕДЕНТА
14.3.1. КОНЦЕДЕНТЪТ има право да проверява данните и
обстоятелствата, отразени в отчетите, докладите, справките и информацията по чл.
14.1 от този Концесионен договор.
14.3.2. КОНЦЕДЕНТЪТ има право през целия срок на Договора да
проверява сметките на КОНЦЕСИОНЕРА и документацията, свързана с
осчетоводяването на дейностите по Концесията.
14.3.3. Проверките по чл. 14.3.1. и 14.3.2 се извършват след изпращане на
писмено предизвестие до КОНЦЕСИОНЕРА от най-малко 5 (пет) календарни
дни.
14.3.4. КОНЦЕДЕНТЪТ може да извършва проверките по чл. 14.3.1. и
14.3.2 като посочи лицата, които ще ги извършват. Проверките ще се извършват по
такъв начин, че да не причиняват неудобство на КОНЦЕСИОНЕРА, а
КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да положи всички усилия, за да съдейства и да не
пречи на представителите на КОНЦЕДЕНТА.
14.3.5. В случаите на извършване на инспекции или проверки от
оторизирани представители на КОНЦЕДЕНТА или от компетентни държавни
органи, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да им предоставя за безвъзмездно
ползване налични работни помещения.
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14.3.6. Разходите за проверките са за сметка на КОНЦЕДЕНТА.
14.3.7. При установяване на несъответствия в счетоводната документация и
отчетите, КОНЦЕДЕНТЪТ уведомява КОНЦЕСИОНЕРА за констатираното
несъответствие и за действията, които КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да
предприеме (включително – размера на дължимите суми), като дава на
КОНЦЕСИОНЕРА подходящ срок за изпълнение (включително плащане на
дължимите суми, ведно със законната лихва за забава за периода, от който е
възникнало задължението до деня на плащането). В двуседмичен срок от
уведомлението, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да представи доказателства, ако
не приема констатациите на КОНЦЕДЕНТА, придружени със споразумение с
банката, издала съответната гаранция за ежегодно удължаване на срока на
гаранцията до разрешаване на спора.
14.3.8. При неизпълнение в дадения срок на указаните мерки по чл. 14.3.7.
КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои съответната гаранция/банков депозит по чл.
13 или част от нея/него.
14.3.9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да представя на КОНЦЕДЕНТА
декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
/ДОПК/ за съгласие за достъп от страна на КОНЦЕДЕНТА до данъчноосигурителната информация на КОНЦЕСИОНЕРА за целите на контрола върху
концесията.
14.4. Изчисление, отчитане и контролиране на нормата на възвращаемост
14.4.1. Заложената във Финансово-икономическия модел на концесията
(Приложение № 6) норма на възвръщаемост за КОНЦЕСИОНЕРА е обект на
мониторинг и контрол от страна на КОНЦЕДЕНТА.
14.4.2. Ежегодно, в срок до 30 юни, КОНЦЕСИОНЕРЪТ представя отчет
за изпълнението на финансово-икономическия модел към 31 декември на
предходната година, по неговите съставни елементи и достигната норма на
възвръщаемост за КОНЦЕСИОНЕРА за периода от началния срок на концесията.
14.4.3. Отчетът съдържа и анализ-сравнение между заложените,
достигнатите и очакваните показатели за финансова ефективност за срока на
концесията.
14.4.4. Отчетът се заверява от регистриран одитор преди представянето му
на КОНЦЕДЕНТА.
ЧЛЕН 15. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
15.1. Общи изисквания към застраховките
15.1.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ през целия Срок на договора застрахова и
поддържа подходяща и достатъчна за извършваната дейност застраховка на Обекта
на концесия, за своя сметка в полза на КОНЦЕДЕНТА (ползващо се лице), както
и гражданска отговорност като Пристанищен оператор (след вписване в регистъра)
спрямо трети лица за всяка година от Срока на договора в съответствие с
действащото законодателство, при предварително одобрение на всички условия по
договора за застраховка от КОНЦЕДЕНТА.

58

15.1.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ задължително застрахова и Активите на
КОНЦЕСИОНЕРА срещу подходящи и достатъчни за извършваната дейност
рискове в съответствие с Действащото законодателство.
15.2. Строителни и монтажни работи
15.2.1. По всяко време, в което се извършват строителство и строителни и
монтажни работи, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е задължен да изисква от задължените
лица по Закона за устройство на територията поддържането на достатъчна и
подходяща застраховка на Активите на КОНЦЕДЕНТА и Активите на
КОНЦЕСИОНЕРА, включително:
а) застраховка „Всички рискове на изпълнителя”;
б) застраховка „Гражданска отговорност” към трети лица;
в) застраховка „Отговорност на работодателя” и
г) застраховка „Последващи загуби”, включително застраховка срещу
забава на изпълнението и осигуряването от задължените лица, надлежното
покритие на избраните подизпълнители от същите застраховки, в съответствие с
обичайната практика.
15.2.2. Ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни задълженията си по чл. 15.2.1,
КОНЦЕДЕНТЪТ има право да застрахова съответното имущество и/или
отговорност за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, като усвоява от гаранцията по чл.
13.1.2. платените застрахователни премии.
15.3. Застраховки на Обекта на концесия
15.3.1. През целия Срок на договора за всяка календарна година
КОНЦЕСИОНЕРЪТ поддържа подходяща и достатъчна застраховка на Обекта
на концесия и Активите на КОНЦЕСИОНЕРА, включително, но не само:
а) застраховка „Имущество”, включително застраховка „Прекъсване на
производството”;
б) застраховка „Гражданска отговорност” към трети лица;
в) застраховка „Отговорност на работодателя”.
15.3.2. Ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни задълженията си по чл.
15.3.1., КОНЦЕДЕНТЪТ има право да застрахова съответното имущество и/при
отговорност за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, като усвоява от гаранцията по чл.
13.1.2. платените застрахователни премии.
15.4. Специални клаузи на застрахователните полици
15.4.1. В застрахователните полици, свързани с рискове „Имущество”, в т.ч.
„Прекъсване на производството” на Обекта на концесия, като трето ползващо се
лице (бенефициер) се вписва КОНЦЕДЕНТЪТ.
15.4.2.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ
предоставя
на
КОНЦЕДЕНТА
удостоверения и документи за всички сключени застраховки в срок до 10 (десет)
дни след издаване на застрахователните полици.
15.5. Пазарна практика
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КОНЦЕСИОНЕРЪТ поддържа застраховките съобразно Действащото
законодателство при най-добрите условия, предлагани на застрахователния пазар
от надеждни застрахователи с добра репутация, финансови възможности и опит.
15.6. Преглед на застраховките
15.6.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ предоставя проекти на застрахователни
полици по чл. 15.1.1. по видовете рискове и всички други условия по застраховките
в 45-дневен срок преди влизането им в сила, заедно с всяка друга информация,
която е необходима с цел КОНЦЕДЕНТЪТ да може да прецени точно обема,
степента, пределите, изключенията и другите условия на застраховката. Същото
уведомление се извършва от КОНЦЕСИОНЕРА при изменение в условията на
действаща застрахователна полица в 45-дневен срок преди влизането на
изменението в сила. В случай на застраховане на новопридобит актив при
съгласуване на застрахователната полица Концесионерът може да поиска от
Концедента застрахователната полица да влезе в сила преди изтичане на 45дневния срок.
15.6.2. Преценката на съответствието на предлаганите застрахователни
рискове и другите условия по застраховките и измененията в тях с най-добрите
условия, предлагани на застрахователния пазар, които да осигурят необходимата
застрахователна защита на интересите на двете страни, се извършва от
КОНЦЕДЕНТА. Ако КОНЦЕДЕНТЪТ счита, че представената застрахователна
полица не съответства на най-добрите условия, предлагани на застрахователния
пазар, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да поиска от КОНЦЕСИОНЕРА да осигури
промяна на полицата в съответствие с най-добрите условия.
15.7. Действия на КОНЦЕСИОНЕРА и КОНЦЕДЕНТА по застраховките
15.7.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предявява навреме всички искове
по действащите застраховки по чл. 15.4.1. и да събира дължимите обезщетения.
15.7.2. Застрахователните суми по застраховките по чл. 15.4.1.се превеждат
в специална сметка, посочена от КОНЦЕДЕНТА, и могат да се разходват с
нареждане на КОНЦЕДЕНТА само за покриване на щетите по съответното
застрахователно събитие, за което са изплатени.
ЧЛЕН 16. ПРАВО НА ЗАМЕСТИМО ДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА
КОНЦЕДЕНТА.
16.1. Ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни свое задължение по Договора,
особено когато съществува опасност за националната сигурност, както и в
случаите, в които КОНЦЕСИОНЕРЪТ пълно или частично не предоставя
Пристанищните услуги по чл. 7.1. при условията на чл. 7.2. – 7.5.
КОНЦЕДЕНТЪТ може да изпрати на КОНЦЕСИОНЕРА писмено
предупреждение за отстраняване на тези обстоятелства в срок, посочен в
предупреждението.
16.2. Ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни искането и не преустанови
неизпълнението си, КОНЦЕДЕНТЪТ може да предприеме сам действията, нужни
за отстраняване на неизправността, без това да засяга правото на КОНЦЕДЕНТА
на неустойка за съответното неизпълнение.
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16.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да оказва пълно съдействие и да
поеме всички разноски по време на изпълнението на заместимото действие от
КОНЦЕДЕНТА или посочени от него лица. КОНЦЕДЕНТЪТ възстановява тези
разноски чрез усвояване на гаранцията по чл. 13.1.2.
ЧЛЕН 17. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
17.1. При настъпване на Събитие, представляващо непреодолима сила,
изпълнението на задълженията по Договора се спира докато трае събитието. За
срока на спиране Страните не могат да търсят отговорност за неизпълнение или
забава на изпълнението на задълженията си по този Договор.
17.2. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно
периода, през който изпълнението е било спряно от непреодолимата сила.
17.3. Настъпваното на непреодолимата сила не освобождава Страните от
изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди
настъпването на непреодолимата сила.
17.4. Страните не носят отговорност една към друга по отношение на вреди,
които са пряка и непосредствена последица от непреодолимата сила.
17.5. Страната, която е засегната от непреодолима сила, е длъжна в найкратък срок, но не по–късно от 48 часа от узнаване на събитието, да уведоми
писмено другата Страна и да й представи информация за проявата, естеството и
размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и
продължителност.
17.6. Страната, позоваваща се на непреодолима сила е длъжна да потвърди
събитието в 15-дневен срок от неговото възникване със сертификат от Българската
търговско-промишлена палата или удостоверение от компетентен държавен орган
или орган на местно самоуправление.
17.7. В случай че е необходимо или е поискано от другата Страна, Страната,
позоваваща се на непреодолима сила, е длъжна допълнително да уведомява и/или
допълва информацията и представя необходимите документи относно
предприетите мерки и усилия за намаляване на последиците от непреодолимата
сила.
17.8. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, периодично дава и
последващи известия за начина, по който, и степента, в която е спряно
изпълнението на задълженията й.
17.9. От датата на подаване на уведомлението по чл. 17.5. до спиране
действието на непреодолимата сила Страните предприемат всички необходими
действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непреодолимата сила и да
продължат да изпълняват задълженията си по Договора, които не са
възпрепятствани от непреодолимата сила.
17.10. Докато трае непреодолимата сила КОНЦЕДЕНТЪТ има право да
посочи, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ е задължен да допусне и да търпи трети лица да
ползват Обекта на концесия или отделни негови части без право на обезщетение за
това.
17.11. Ако до изтичане на 180 дни от настъпването на събитието,
представляващо непреодолима сила, последното не е преустановено, всяка една от
Страните има право да прекрати Договора с едномесечно писмено предизвестие.
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17.12. Доколкото форсмажорното събитие е риск, обхванат от условията на
застрахователното покритие, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно да
предяви съответните претенции по застрахователната полица.
17.13. В случай на частично унищожаване, частично погиване или частично
разрушаване на Обекта на концесията или на част/и от него (сгради, съоръжения и
оборудване), настъпили в резултат на събитие, представляващо непреодолима
сила, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да възстанови напълно Обекта на концесията
или съответната част от него, на свой риск и със средства, осигурени от
КОНЦЕСИОНЕРА, като покрие всички настъпили щети и приведе Обекта на
концесията в състоянието и вида, в които той се е намирал преди настъпване на
форсмажорното събитие. В този случай Концесионерът изготвя и представя на
КОНЦЕДЕНТА за одобряване График за изпълнението на дейностите по
възстановяването, с посочване на мерките, които ще бъдат предприети (респ.
етапите за осъществяването им), заедно с количествено-стойностна сметка, вкл. с
посочване на източниците на финансиране за средствата, превишаващи
обезпечените от застрахователя по сключените застрахователни договори за
съответните рискове. След одобряването на Графика за изпълнението на
дейностите по възстановяването и на количествено-стойностната сметка,
КОНЦЕДЕНТЪТ осигурява изпълнението на разпоредбите по чл. 15.7.2.
Когато дейностите за възстановяване на Обекта на концесията изискват
изпълнението на това задължение да се извърши в срок, по-дълъг от срока на
Годишната инвестиционна програма, за годината, следваща тази на настъпилото
форсмажорно събитие, страните могат да сключат допълнително споразумение
към Концесионния договор, с което да приемат изменение на Инвестиционната
програма на КОНЦЕСИОНЕРА (по вид, направления и размер на инвестициите)
при условията и по реда на Закона за концесиите.
ЧЛЕН 18. ОБЩА ОТГОВОРНОСТ.
Неизпълнение на Договора е всяко пълно неизпълнение, частично, забавено
или лошо изпълнение на задълженията на страните по Договора. Всяка Страна по
Договора обезщетява другата Страна за всички вреди, пряка и непосредствена
последица от неизпълнението.
ЧЛЕН 19. ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА.
19.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ отговаря спрямо трети лица за всички вреди
и/или пропуснати ползи, причинени от дейностите по експлоатация, поддържане,
частично разширение, реконструкция и рехабилитация на Пристанищния
терминал, включително и за всички вреди, причинени от Обекта на концесия и
всички вреди, причинени от неговите работници и служители или неговите
подизпълнители.
19.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ отговаря за всяко неблагоприятно въздействие,
замърсяване или увреждане на околната среда, което настъпи на Обекта на
концесия или във връзка с него, с изключение на случаите, в които: (а) то е
причинено от кораб, който не се намира под контрола на КОНЦЕСИОНЕРА,
освен ако въздействието или замърсяването не се дължат на действие, бездействие
или небрежност на КОНЦЕСИОНЕРА, допуснати при посещението на кораба
и/или извършване на Пристанищна услуга от КОНЦЕСИОНЕРА в
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Пристанищния терминал или (б) ако се дължи на обстоятелство, настъпило преди
влизане в сила на Договора и това е установено с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган.
19.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предпази КОНЦЕДЕНТА от
всяка отговорност по претенция на трети лица по чл. 19.1. и чл. 19.2. и да
компенсира и обезщети КОНЦЕДЕНТА за всяко плащане, извършено въз основа
на такава претенция.
ЧЛЕН 20. ДОГОВОРНИ НЕУСТОЙКИ.
20.1. Общи положения
20.1.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойки при неизпълнение,
забавено, частично или лошо изпълнение на задълженията му по Договора, както
и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения.
20.1.2. Освен ако не е уговорено друго, при частично неизпълнение
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка пропорционално на неизпълнената част от
размера на съответната неустойка, ако е възможно да се определи такава с оглед
на същността на задължението.
20.1.3. Отговорността на КОНЦЕСИОНЕРА по Договора се реализира
чрез заплащане на неустойка за всяко от събитията, посочени по-долу, без да е
нужно КОНЦЕДЕНТЪТ да доказва претърпените вреди в резултат от
неизпълнението.
20.1.4. КОНЦЕДЕНТЪТ може да търси обезщетение за действително
претърпените вреди, които надхвърлят размера на неустойката по общия ред,
съгласно Действащото законодателство.
20.2. Лихви за забавено изпълнение на парично задължение
20.2.1. При забавено изпълнение на задължението за плащане на годишното
концесионно възнаграждение по Договора или друго парично задължение
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА размера на плащането, увеличен
с лихва за забава в размер на законната лихва, установена за страната за времето
на забавата за всеки просрочен ден.
20.2.2. Ако забавата продължи повече от 30 дни, КОНЦЕДЕНТЪТ има
право да усвояви съответната част от банковата гаранция по чл. 13.1.2. от този
Договор до размера на дължимото концесионно възнаграждение или друго
парично плащане и лихвите за забава. КОНЦЕДЕНТЪТ има право преди
усвояване на съответната част от банковата гаранция да поиска плащане от
КОНЦЕСИОНЕРА в 7-дневен срок от уведомяването му.
20.3. Неустойка при неизпълнение на Годишната инвестиционна програма
20.3.1. В случай на неизпълнение на Годишната инвестиционна програма
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи нейното реално изпълнение в рамките на следващата
година заедно с неустойка в размер на 10% от стойността на предложените, но
неизпълнени инвестиции за съответната година.
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20.3.2. Неустойката по чл. 20.3.1. може да се реализира чрез усвояване на
съответната част от гаранцията/банковия депозит по чл. 13.1.1 и чл.13.1.2. от този
Договор. КОНЦЕДЕНТЪТ има право преди усвояване на съответната част от
банковата гаранция/банковия депозит да поиска плащане от КОНЦЕСИОНЕРА в
14-дневен срок от уведомяването му.
20.4. Неустойки при неизпълнение на задължението за представяне на
отчетите и докладите по чл. 14.1. и задължението по чл. 14.2.4
20.4.1. При непредставяне на отчети и доклади за изпълнение на поетите за
съответната година задължения по чл. 14.1. и непредставяне на сметките, съгласно
чл. 14.2.4, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи неустойка в размер на 0,25 на сто от
фиксираното за всеки ден забава, но не повече от 15 на сто от размера на
фиксираната част от годишното концесионно възнаграждение;
20.4.2. При забава в представянето на съответните отчети, доклади и сметки,
продължило повече от 60 дни, ще се счита че е налице пълно неизпълнение на
задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА, за изпълнението на които се представя
съответният отчет, и КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои 10 на сто от размера на
банковата гаранция по чл. 13.1.2. при непредставяне на сметките по чл. 14.2.4.
и/или на отчетите и докладите по чл. 14.1.
20.5. Неустойка при неточно изпълнение на друго задължение на
КОНЦЕСИОНЕРА
20.5.1. В случай на забавено изпълнение на всяко друго задължение по
Договора от страна на Концесионера, същият дължи на Концедента неустойка в
размер на 0,5 на сто на ден, но не повече от 10 на сто от фиксираното годишно
концесионно плащане от Договора.
20.5.2. В случай на лошо изпълнение на всяко друго задължение по
Договора от страна на Концесионера, същият дължи на Концедента неустойка
в размер на 10 на сто от фиксираното годишно концесионно плащане от
Договора.
20.5.3. Неустойките по чл. 20.5.1. и 26.5.2. се реализират черз усвояване на
съответната част от гаранцията/банковия депозит по чл. 13.1.2. от този Договор.
КОНЦЕДЕНТЪТ има право преди усвояване на съответната част от банковата
гаранция да поиска плащане на неустойката от КОНЦЕСИОНЕРА в 7-дневен
срок от уведомяването му.
20.6. Неустойки при пълно неизпълнение на друго задължение на
КОНЦЕСИОНЕРА
20.6.1. При пълно неизпълнение на задължение по Договора от страна на
КОНЦЕСИОНЕРА, последният дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер
21 на сто от фиксираното годишно концесионно плащане от Договора.
20.6.2. Неустойката по чл. 20.6.1. се реализира чрез усвояване на
съответната част от гаранцията/банковия депозит по чл. 13.1.2. от този
Концесионен договор. КОНЦЕДЕНТЪТ има право преди усвояване на
съответната част от банковата гаранция/банковия депозит да поиска плащане от
КОНЦЕСИОНЕРА в 7-дневен срок от уведомяването му.
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ЧЛЕН 21. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ
ДОГОВОР.
21.1 Общи принципи по отношение изменението
Концесионният договор може да се изменя и/или допълва с допълнително
споразумение между Страните, при условията и по реда на Действащото
законодателство към датата на изменението, както и в изпълнение на изисквания
за привеждане на обекта на концесията в съответствие с приложимото
законодателство на Европейския съюз или в изпълнение на международни
договори, по които Република България е страна.
Концесионният договор съдържа клаузи за преразглеждане, които ясно, точно
и недвусмислено определят обхвата и естеството на предвидените опции и
изменения, без да дават възможност да се променят предметът на концесията и
цялостният й характер.
Предвидените в концесионния договор клаузи за преразглеждане се отнасят
до:
21.1.1. възстановяване на икономическия баланс, когато настъпи някое от
обстоятелствата по чл. 3.7.2. от Договора за концесия, а именно:
21.1.1.1 в резултат от промени в законодателството или от акт на
регулаторен орган са се променили условията за финансиране, строителство,
управление или поддържане на обекта на концесията и/или условията за
предоставяне на услугите;
21.1.1.2. в резултат от непреодолима сила трайно се преустановят дейности
по договора;
21.1.1.3. погине целият или част от обекта на концесията или настъпи
обективна невъзможност за неговото ползване по предназначение, освен в
случаите, когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно
действие или бездействие на концесионера, както и в случай, че до 5-тата година
от срока на концесията, същия не изгради обекта на концесия, поради
обстоятелтва, които не са по негова вина;
21.1.1.4. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на
страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените
територии, зони и обекти и за обществения ред;
21.1.1.5. ако в рамките на две последователни години от Концесията
действителната Вътрешна норма на възвръщаемост на собствения капитал на
КОНЦЕСИОНЕРА надхвърли с тридесет процента (30%) размера на Вътрешната
норма на възвръщаемост на собствения му капитал съгласно офертата на
КОНЦЕСИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТЪТ има право на възстановяване на баланса в
своя полза. За тази цел Страните се съгласяват да възстановят баланса в полза на
КОНЦЕДЕНТА чрез увеличаване на Годишното концесионно възнаграждение с
тридесет процента (30%). В случай че действителната Вътрешна норма на
възвръщаемост на собствения капитал на КОНЦЕСИОНЕРА спадне под
Вътрешната норма на възвръщаемост на собствения капитал, съгласно офертата
на КОНЦЕСИОНЕРА, се намалява годишното концесионно възнаграждение до
нивото отпреди съответното увеличение.
21.1.1.6. в случай на непредоставяне от концедента на концесионера на
Обекта на Концесията и/или непредаване от концедента на концесионера на
съществуващите към момента на подписване на Концесионния договор
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Строителните книжа и документите, свързани с изграждането на Обекта на
концесия;
21.1.1.7. при всяко съществено отклонение от Идейния план за развитие,
представляващ част от Офертата на концесионера, вследствие на промени,
инициирани и/или изисквани от концедента или Компетентни органи чрез процеса
на одобряване на даден Генерален план или Проект за строителство, с изключение
на промени, необходими с оглед привеждане в съответствие със
Законодателството, или промяна, която е била договорена между концедента и
концесионера в съответствие с условията на Концесионния договор.
21.1.1.8. Като методи за възстановяване на икономическият баланс на
концесията се предвижда промяна на съществуващите към този момент плащания,
продължаване на съответния срок на концесията с цел КОНЦЕСИОНЕРЪТ да
изпълни задълженията си по Договора за концесия и/или преразглеждане на
инвестиционната програма и намаляване на сумите, които в противен случай
КОНЦЕСИОНЕРЪТ или КОНЦЕДЕНТЪТ биха дължали по Договора за
концесия.
21.1.2. срока за влизане в сила на Договора за концесия, както и удължаване
срока на концесията, като общият срок на всички удължавания, независимо от
основанието за това, не може да бъде по-дълъг от една трета от конкретния срок
на концесията. Конкретният срок на настоящата концесия е 35 (тридесет и пет)
години;
21.1.3. промяна в обекта на концесия по чл. 4.1. от концесионния договор.
Пристанищната територия и прилежащата към нея акватория могат да бъдат
разширявани в съответствие с предвижданията на влязъл в сила Генерален план подробен устройствен план за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната акватория;
21.1.4. включване/изключване на активи на КОНЦЕДЕНТА и активи на
КОНЦЕСИОНЕРА в обекта на концесията;
21.1.5. клаузи свързани с промяна на собствеността по чл. 25 от концесионния
договор;
21.1.6. действия за възстановяване на обекта на концесия, относно
инвестиционната програма, свързани с участието на подизпълнител/и в
изпълнението на концесията, включително дела на изпълнение и видовете
дейности (ако е приложимо), промени в разпределението на изпълнението на дела
и видовете дейности на партньорите, включително при проектно дружество (ако
е приложимо), както и относно предоставените ресурси и участието на трети лица
(ако е приложимо);
21.1.7. замяна на концесионера при
преобразуване с универсално
правоприемство;
21.1.8. изпълнение на влязло в сила съдебно или арбитражно споразумение,
което се отнася до обекта на концесия или концесионния договор.
21.2 Изменение на Приложенията
Изменението на Приложенията
споразумение между Страните.

се

извършва

чрез

допълнително
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21.3 Изменение в съответствие със Законодателството
Всяко изменение или допълване на разпоредбите на настоящия Договор
съгласно чл. 21 ще се прави в съответствие с разпоредбите на Закона за концесиите.
ЧЛЕН 22. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР
22.1. Този договор се прекратява с изтичане на срока на концесията.
22.2. Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се
прекратява от КОНЦЕДЕНТА без предизвестие, когато:
22.2.1. са налице доказателства, че към датата на сключване на
концесионния договор за КОНЦЕСИОНЕРА е било налице основание за
изключване по чл. 60, ал. 2 от Закона за концесиите;
22.3. Преди изтичането на срока на концесията Концесионният договор се
прекратява:
22.3.1. с пълното погиване на Обекта на концесията;
22.3.2. при прекратяване на дружеството-концесионер – от датата на
прекратяване на дружеството, освен ако при условията на чл. 143 от Закона за
концесиите КОНЦЕДЕНТЪТ, след решение на Министерския съвет даде
съгласие за замяна на концесионера с правоприемник в случаите на универсално
правоприемство. В случай на съгласие от страна на КОНЦЕДЕНТА след влизане
в сила на преобразуването КОНЦЕДЕНТЪТ и правоприемникът сключват
допълнително споразумение за измение на Концесионния договор чрез замяна на
концесионера.
22.3.2. при обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА – от датата
на влизане в сила на съдебното решение;
22.3.4. при съдебно решение за прекратяване на Концесионния договор – от
датата на влизане в сила на съдебното решение;
22.3.5. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
22.3.6. при обявяването му за недействителен при условията на чл.179 от
Закона за концесиите.
22.3.2. В случаите по чл. 22.3.1 - чл. 22.3.4 страната, която е узнала за
настъпването на основанието за прекратяване, уведомява другата страна за
прекратяването на Концесионния договор в 10-дневен срок от узнаването.
22.4. Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно от
КОНЦЕДЕНТА:
22.4.1. при последващо възникване на опасност за националната сигурност
и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за
защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, освен ако е налице
основание за изменение на договора, или
22.4.2. когато КОНЦЕСИОНЕРЪТ не е уведомил КОНЦЕДЕНТА за
настъпване на основание за изключване в срока по чл. 130, ал. 2 от Закона за
концесиите или не е предприел в срок посочените от него мерки за отстраняване
на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на
неправомерни прояви, съответно в случаите по чл. 130, ал. 4 и 5 от Закона за
концесиите не е прекратил договор за подизпълнение или е продължил да използва
ресурсите на третото лице;
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22.4.3. когато преобразуването с универсално правоприемство на
КОНЦЕСИОНЕРА е извършено:
а) без да е издадено решение на КОНЦЕДЕНТА, с което дава съгласие за
замяна на КОНЦЕСИОНЕРА, освен ако правоприемникът докаже, че отговаря на
условията за участие и че за него не е налице основание за изключване, или
б) при издадено решение на КОНЦЕДЕНТА, с което отказва замяната на
КОНЦЕСИОНЕРА.
22.5. КОНЦЕДЕНТЪТ има право едностранно да прекрати Договора и
когато КОНЦЕСИОНЕРЪТ:
22.5.1. не изпълни основно задължение на КОНЦЕСИОНЕРА или условие
на концесията;
22.5.2. не поддържа Обекта на концесията в съответствие с техническите и
технологични изисквания и стандарти, в резултат на което е преустановена
експлоатацията на Пристанищния терминал с акт на компетентен държавен орган;
22.5.3. не изпълни или забави изпълнението на парично задължение по
Договора за концесия за повече от 90 (деветдесет) календарни дни;
22.5.4. не представи или не поддържа в уговорения размер гаранциите по
чл. 13.1.;
22.5.5. прекрати достъпа на потребителите на Пристанищни услуги или
предоставя Пристанищни услуги при нарушение на условията по чл. 7 за период
повече от 30 дни, освен в случаите на непреодолима сила (форсмажорно събитие)
и/или при наличие на случаи по чл. 3.6.29;
22.5.6. при съществено неизпълнение на Годишната инвестиционна
програма съгласно графика за изпълнението й за съответната година;
22.5.7. при системно неизпълние на задълженията на Концесионера;
22.5.8. при неизпълнение на разпоредбата на член 25 от този Договор за
концесия.
22.6. В случаите по чл. 22.5. КОНЦЕДЕНТЪТ може:
а) да прекрати Договора с определен от КОНЦЕДЕНТА срок на
предизвестие, освен ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не отстрани неизпълнението до
изтичане на срока на предизвестието. С предизвестието КОНЦЕДЕНТЪТ
задължително уведомява КОНЦЕСИОНЕРА в какво се състои неизпълнението.
б) да даде срок на КОНЦЕСИОНЕРА за изпълнение на съответното
задължение и/или отстраняване неблагоприятните последици от неизпълнението.
Ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни съответното задължение и/или не отстрани
неблагоприятните последици от неизпълнението в дадения срок, Договорът се
прекратява с уведомление от КОНЦЕДЕНТА.
ЧЛЕН 23. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО
23.1. Действие на прекратяването
23.1.1. При прекратяване на Договора, независимо от основанието за това,
правата на КОНЦЕСИОНЕРА върху Обекта на концесия се прекратяват, а
КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
а) да получи Обекта на концесията;;
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б) да влезе във владение и поеме непосредствения контрол върху
експлоатацията на Пристанищния терминал и извършването на пристанищните
услуги;
в) да събира приходите от цените на извършваните пристанищни услуги от
него или посочените от него лица;
г) освен в случаите на прекратяване на Договора поради изтичане на Срока
на концесията – да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА да продължи да експлоатира
Пристанищния терминал и да предоставя пристанищните услуги с грижата на
добър търговец и при същите договорни условия и последствия в продължение на
120 дни;
д) да наеме или придобие собствеността върху Активите на
КОНЦЕСИОНЕРА, признати като инвестиции или част от тях, като в този случай
уведомява КОНЦЕСИОНЕРА в срока по чл. 24.7.1. за активите, които желае да
придобие или наеме по цена на придобиване или наемане, определена съгласно
оценка, изготвена от независим оценител, избран от двете страни.
23.1.2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане върху Обекта на
концесия или части от него независимо от причините или основанието за
прекратяване на Договора, включително в случай, че има финансова или друга
претенция към КОНЦЕДЕНТА.
23.1.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава в едномесечен срок от
прекратяване на Договора да освободи Обекта на концесия от Активите на
КОНЦЕСИОНЕРА, освен активите по чл. 23.1.1. (д).
23.2. Финансови последици от прекратяването
23.2.1. При прекратяване на Договора поради изтичане на Срока на
концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение за направените
инвестиции или разходи по експлоатацията на Обекта на концесия и на услугите,
предмет на концесията, които не са възстановени.
23.2.2. При предсрочно прекратяване на Договора КОНЦЕСИОНЕРЪТ има
право на обезщетение при условията и в размера на Действащото законодателство
към момента на прекратяването на Договора и този Договор.
23.2.3. При предсрочно прекратяване на Концесионния договор по причина,
за която КОНЦЕДЕНТЪТ отговаря, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на
обезщетение в размер на невъзстановените разходи за инвестиции в Обекта на
концесията.
23.2.4. При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за
която
КОНЦЕСИОНЕРЪТ
отговаря,
КОНЦЕДЕНТЪТ
дължи
на
КОНЦЕСИОНЕРА обезщетение в размер на невъзстановените разходи на
КОНЦЕСИОНЕРА за инвестиции в Обекта на концесията, намалени със сумата,
съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на
възвръщаемост за КОНЦЕСИОНЕРА за целия срок на договора, но не повече от
пазарната стойност на извършените от КОНЦЕСИОНЕРА инвестиции в Обекта
на концесията към датата на прекратяване на Договора;
23.2.5. Възстановяването на разходите на КОНЦЕСИОНЕРА за инвестиции
покрива собствения капитал с норма на възвръщаемост, определена с финансовоикономическия модел, и привлечения капитал с неговата цена при спазване
разпределението на рисковете, съгласно чл. 31 от Закона за концесиите.
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23.2.6. КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи обезщетение, когато към датата на
прекратяване на Концесионния договор пазарната стойност на Обекта на
концесията се е намалила спрямо пазарната стойност към датата на сключване на
договора и намаляването е резултат от причината, поради която договорът е
прекратен.
23.2.7. При определяне на размера на дължимото обезщетение се вземат
предвид размерът на амортизационните отчисления и наличните финансови активи
на КОНЦЕСИОНЕРА.
23.2.8. Когато Договорът е предсрочно прекратен по вина на
КОНЦЕСИОНЕРА, размерът на обезщетението за направените подобрения се
задържа от КОНЦЕДЕНТА като допълнителна неустойка за виновното
неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА.
23.2.9. Независимо от прекратяване на Договора, всички дължими към
момента на прекратяването плащания, в това число неустойки, са изискуеми.
23.3. Финансови последици от обявяването на концесионния договор за
недействителен
23.3.1. При обявяването на Концесионния договор за недействителен всяка от
Страните трябва да върне на другата всичко, което е получила от нея.
23.3.2. При обявяването на Концесионния договор за недействителен
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА и приходите от предоставените
услуги и/или приходите от извършените с обекта на концесията стопански
дейности.
23.3.3. При обявяването на Концесионния договор за недействителен
КОНЦЕДЕНТЪТ дължи на КОНЦЕСИОНЕРА и обезщетение за направените
подобрения и приращения при условията на действащото законодателство.
ЧЛЕН 24. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

КОНЦЕСИЯ

ПРИ

24.1. При прекратяване на Договора, независимо от основанието за това,
КОНЦЕДЕНТЪТ преустановява упражняването на правото на ползване и предава
Обекта на концесия на КОНЦЕДЕНТА незабавно, но не по-късно от 30 дни от
датата на прекратяване, освен ако КОНЦЕДЕНТЪТ не упражни правото си по
чл.23.1.1., б. „г“ от този Договор.
24.2. При предаването КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да отстрани от
Обекта на концесията всички свои движими активи, както и да осигури
демонтирането и отстраняването на активи на трети лица, извършващи разрешени
дейности на концесионната територия, освен ако страните не се споразумеят за
друго. При отказ или забава на КОНЦЕСИОНЕРА да демонтира и отстрани
активите след 30-дневния срок от датата на прекратяване, КОНЦЕДЕНТЪТ има
право да извърши това вместо КОНЦЕСИОНЕРА за сметка на
КОНЦЕСИОНЕРА, като го уведоми за мястото, на което е преместил активите
или материалите от тях. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ откаже да заплати
разноските в двуседмичен срок от уведомяването му от КОНЦЕДЕНТА за техния
размер, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои разноските по отстраняването и
демонтирането от гаранцията по чл. 13.1.2.
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24.3. За предаването и приемането на Обекта на концесия страните съставят
и подписват приемо-предавателен протокол, в който се описва състоянието на
активите. При отказ на представителите на КОНЦЕСИОНЕРА да подпишат
приемо-предавателен протокол, се счита, че Обектът е предаден в състоянието,
описано в протокола.
24.4. Едновременно с предаването на Обекта на концесия,
КОНЦЕСИОНЕРЪТ предава на КОНЦЕДЕНТА и наличните Строителни книжа
и документите, свързани с проектирането и изграждането на Обекта на концесия,
както и всяка друга налична техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и
друга документация, свързана с ползването на Обекта на концесия.
24.5. При прекратяване на Договора за концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ
предава на КОНЦЕДЕНТА Обекта на концесията в състояние, както следва:
24.5.1. при изтичане срока на концесията – в експлоатационна годност, като
се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването и в добро
оперативно състояние и в съответствие със законодателството, действащо към
момента на прекратяване на Договора за концесия, както и с инвестиционната
програма на КОНЦЕСИОНЕРА;
24.5.2. при предсрочно прекратяване на този Договор за концесия – във
вида, в който се намират към датата на прекратяването.
24.6. В случая по чл. 24.5.1. в срок до 30 дни преди изтичане на срока на
концесията, КОНЦЕДЕНТЪТ предприема действия по инвентаризация и
определяне на състоянието на Обекта на концесията при следните условия:
24.6.1. Инвентаризацията се извършва в присъствие на писмено
упълномощени представители на КОНЦЕСИОНЕРА и приключва до изтичане на
срока на концесията, като състоянието на Обекта на концесията се описва в
приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.
24.6.2. При констатиране на несъответствие на състоянието на Обекта на
концесията с изискванията за експлоатационна годност, КОНЦЕДЕНТЪТ има
право да иска от КОНЦЕСИОНЕРА привеждането му в съответствие с
действащите към момента на прекратяването изисквания за експлоатационна
годност или да усвои гаранцията по чл. 3.1.2. до пълния й размер и да приведе
Обекта на концесията в съответствие с изискванията за експлоатационна годност
за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА.
24.7. При прекратяване на Договора за концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ
предоставя на разположение на КОНЦЕДЕНТА списък с активите, които са
негова собственост, с определени от избран от КОНЦЕДЕНТА независим
оценител пазарни и наемни цени.
24.7.1. В 30-дневен срок от датата на предоставяне на списъка по чл. 24.7.,
КОНЦЕДЕНТЪТ уведомява КОНЦЕСИОНЕРА за активите, които ще наеме
или закупи.
24.7.2. КОНЦЕДЕНТЪТ плаща цената за активите, които закупува, като
ги придобива в текущото им състояние без никакви други гаранции, с изключение
на гаранциите, предлагани от съответния доставчик или производител, ако такива
са били предоставени. Собствеността върху закупените активи преминава върху
КОНЦЕДЕНТА на датата на заплащане на цената.
24.7.3. Всички активи на КОНЦЕСИОНЕРА се предоставят на
КОНЦЕДЕНТА свободни от всякакви права на задържане или тежести.
24.8. В едномесечен срок от уведомлението на КОНЦЕДЕНТА по чл.
24.7.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да освободи територията на Обекта на
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концесия от активите, които КОНЦЕДЕНТЪТ не желае да закупи или наеме. В
случай, че не бъде изпълнено това условие, КОНЦЕСИОНЕРЪТ заплаща наем по
цени, определени от независим оценител, избран от КОНЦЕДЕНТА.
Освобождаването става по съгласуван график между КОНЦЕСИОНЕРА и
КОНЦЕДЕНТА.
ЧЛЕН 25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪВ ВРЪЗКА С
ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА
25.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ уведомява КОНЦЕДЕНТА за всяка
предложена Промяна в собствеността веднага щом това е разумно приложимо, но
във всеки случай най-малко шестдесет (60) дни преди такава Промяна в
собствеността да влезе в сила.
25.2. КОНЦЕДЕНТЪТ потвърждава получаването на уведомлението по
чл. 25.1. Доколкото такава промяна в собствеността би била в противоречие с
националния интерес на КОНЦЕДЕНТА или поради причини, свързани с
обществения ред, КОНЦЕДЕНТЪТ може да възрази срещу подобна промяна в
собствеността в срок до тридесет (30) дни от датата на получаване на
уведомлението, като възражението трябва да е основано на обективни критерии.
25.3. Дяловите/капиталовите участия в КОНЦЕСИОНЕРА могат да бъдат
прехвърляни по време на срока на концесията на нови акционери, различни от
първоначалните, като КОНЦЕСИОНЕРЪТ информира КОНЦЕДЕНТА за
такива промени предварително чрез изпращане на писмено уведомление до
Концедента, като посочва:
25.3.1 промените в акционерния/дяловия капитал
25.3.2. наименованията и данни за предложените нови акционери, които ще
се включат в акционерния/дяловия капитал на КОНЦЕСИОНЕРА, заедно с
информация и документи, имащи отношение към прехвърлянето.
25.4. Във всички случаи промяната в собствеността е допустима при
спазването на следните условия:
25.4.1. Спазени са изискванията за акционерния капитал съгласно Офертата
и приложимото законодателство;
25.4.2. Всеки нов акционер подлежи на одобряване от КОНЦЕДЕНТА;
25.4.3. Икономическите оператори, учередили проектното дружество,
запазват не по-малко от 60% от капиталовото/дяловото си участие към началната
датата на концесията;
25.4.4. Няма нов акционер, чието участие да надхвърли двадесет процента
(20%) от целия акционерен/дялов капитал;
25.4.6. Не се стигне до загуба на контрол по смисъла на § 1в от
допълнителните разпоредби на Търговския закон.
ЧЛЕН 26. ИНФОРМАЦИЯ.
26.1. Страните по Договора нямат право да предоставят информация, освен
тази, която се оповестява публично съгласно Действащото законодателство,
съдържаща се в този Договор на трети лица освен след изричното писмено
съгласие за това на другата страна.
26.2. Информацията по чл. 26.1. включва и обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на
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КОНЦЕСИОНЕРА или във връзка с ноу-хау, изобретения или рационализации
или други въпроси, свързани с осъществяването на правата по концесията.
26.3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ въвежда и поддържа ефикасна информационна
и комуникационна система и осигурява компютърна информация към
КОНЦЕДЕНТА по всички аспекти на дейностите, необходими за осигуряване на
Пристанищни услуги и за непрекъснат контрол.
26.4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предоставя на Пристанищната
власт статистическа информация съгласно изискванията на Действащото
законодателство.
ЧЛЕН 27. ПРИЛОЖИМО ПРАВО.
Този Договор, неговата действителност и тълкуване, се подчиняват на
Действащото българско законодателство. За неуредените в Договора въпроси се
прилагат разпоредбите на Действащото законодателство.
ЧЛЕН 28. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.
28.1. Всички спорове, свързани с Договора, ще се решават чрез преговори
между Страните, в които могат да участват привлечени от страните външни
експерти в съответната област – предмет на спора. Постигнатите договорености се
оформят в допълнителни споразумения в писмена форма, които стават неразделна
част от Договора.
28.2. При непостигане на договореност чл. 28.1. всички спорове, породени
от Договора или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални закони от
компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.
ЧЛЕН 29. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
29.1. Разпоредбите на Договора, предвиждащи парични задължения за
КОНЦЕСИОНЕРА не включват в размера на посочените суми дължими данъци,
в това число данък върху добавената стойност, акциз, мита и такси, освен ако
изрично е посочено друго.
29.2. Съобщения
29.2.1. Всяко съобщение, декларация, съгласие, спогодба, молба, претенция
и/или друга информация, която може да бъде изискана по Договора, се представя
в писмена форма.
29.2.2. Горепосочените документи се считат за надлежно предадени, когато
са предадени на ръка, чрез куриер или са изпратени с препоръчана поща на адреса
на всяка от страните по Договора или по факс, или с писмо по електронна поща,
подписано с електронен подпис.
29.2.3. Документите се считат за получени от другата страна на датата на
личното предаване, ако е предадено на ръка; на датата на разписката за получаване,
когато е предадено на куриер; на датата на разписката за получаване, когато е
изпратено с препоръчана поща; на датата на изпращане на документа по
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електронна поща или по факса – на датата отразена в документите и книгите, които
отразяват работата на факса и изпращането на документи по него.
29.2.4. Страните определят за валидни адреси, телефони и факс номера и
електронна поща за приемане на съобщения, свързани с Договора, както следва:
За КОНЦЕСИОНЕРА:
Държава/град/пощенски код:
Улица, сграда №
Тел/факс:

За КОНЦЕДЕНТА:
Държава/град/пощенски код:
България, София 1000
Улица, сграда №: „Дякон Игнатий” № 9
Тел: 02/9409419 факс 02/988 5149

Електронен адрес:

Електронен адрес:

29.2.5. Промяната на адресите, телефоните или факс номерата, посочени в
чл. 29.2.4. са противопоставими на добросъвестно изпращащата страна, само ако
тя е била предварително и писмено уведомена за извършена от другата страна
промяна и е получила писменото уведомление за тази промяна.
29.2.6. Освен ако не е договорено друго, всички документи, известия, откази
и други съобщения между страните във връзка с Договора ще бъдат написани на
български език.
29.3. Неразделна част от Договора, независимо от момента на тяхното
изготвяне и подписване от Страните, са следните приложения:
Приложение № 1

Описание на Обекта на концесия

Приложение № 2

Акт за публична държавна собственост № 6882 от 01.06.2020 г.
и Скица № 15-372104 от 08.05.2020г. на Служба по геодезия,
картография и кадастър на гр. Русе;
Акт за публична държавна собственост № 6509 от 29.06.2018 г.
и Скица № 15-309713 от 17.05.2018 г. на Служба по геодезия,
картография и кадастър на гр. Русе;

Приложение № 3

Приложение № 4

Акт за публична държавна собственост № 6510 от 29.06.2018 г.
и Скица № 15-310039 от 17.05.2018 г. на Служба по геодезия,
картография и кадастър на гр. Русе.

Приложение № 5

Списък на строителните книжа и документите, свързани с
проектирането и изграждането на Обекта на концесия, които ще
бъдат предадени на Концесионера след влизане в сила на
договора за концесия, включително
Техническо задание за изменения в инвестиционен проект за
обект „Зимовник на УППД – Русе при км. 491 на р. Дунав с
подобекти: от ТОМ 2-1 до ТОМ 2-5 от обхвата на работния
проект“ в частта за довършване на „Строителство на зимовник
за зимен престой на 39 речни кораба, плаващи по река Дунав III етап“ в рамките на чл. 154, ал.2, т. 5,6,7 и 8 от Закона за
устроство на територията.
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Приложение № 6

Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

Оферта на Концесионера (Предложение и Обвързващо
предложение), предоставена в Процедурата за определяне на
концесионер на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част
от пристанище за обществен транспорт Русе, обявена с
публикация в електронната страница на Държавен вестник №
……..от ………..г..
Учредителни документи на Концесионера.
Описание на подизпълнителите, дела от концесията и видовете
дейности от нейния предмет, които Концесионерът ще използва
при изпълнение на Договора за концесия
Обявление № …../……….. от …………. 2021 г. за откриване на
процедурата за определяне на концесионер на пристанищен
терминал със Зимовник-Русе, част от пристанище за обществен
транспорт Русе

ЧЛЕН 30. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ 5
30.1. Солидарните длъжници отговарят солидарно с Концесионера за
изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се
вземат предвид характерът и размерът на участието на всеки от тях в проектното
дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на
проектното дружество.
30.2. Концедентът има право през целия срок на действие на този Договор
да иска от всеки Солидарен длъжник изпълнение на което и да е задълженията на
Концесионера, без Солидарните длъжници да могат да му направят възражение да
иска първо от Концесионера съответното изпълнение.
30.3. По отношение на правата и задълженията на Солидарните длъжници
се прилагат разпоредбите на чл. 21, ал. 5 и чл. 122 от Закона за концесиите, както
и субсидиарно чл. 122-чл. 127 от Закона за задълженията и договорите.
30.4. Страните определят за валидни адреси, телефони и факс номера за
приемане на съобщения и e-mail адреси от страна на Солидарните длъжници, както
следва:
Наименование на Солидарния длъжник
Държава/град
Улица, сграда №:
Тел/факс
Електронен адрес
Този договор се изготви и подписа в …. (….) еднообразни екземпляра – по
1 (един) за всяка една от страните по него и 1 (един) за Националния концесионен
регистър и ……………. за солидарните длъжници.
ЗА КОНЦЕДЕНТА:

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Този раздел е част от Договора за концесия само когато Концесионерът има солидарни длъжници
съгласно действащото законодателство и Документацията за концесията.
5
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Росен Желязков
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
СОЛИДАРНИ ДЛЪЖНИЦИ
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Приложение №1 към Концесионен договор за възлагане на концесия за
строителство на Пристанищен терминал със зимовник-Русе – част от
пристанище за обществен транспорт Русе
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ
1.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ

Обект на концесията ще бъде пристанищен терминал за обществен транспорт,
част от пристанище за обществен транспорт Русе, на който има създадени условия
и за временен престой на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му,
с цел предпазването им от въздействието на стихийни природни явления т.е.
пристанищен терминал със зимовник, който ще бъде изграден (проектиран,
изграден, включително чрез разширение, преустройство, реконструкция и
рехабилитация на съществуващото не доизградено специализирано пристанище),
експлоатиран, поддържан и управляван върху концесионна територия – публична
държавна собственост и принадлежностите към нея със средства на концесионера
и на негов риск.
Обектът на концесия включва:
1. Пристанищна територия, представляваща:
(i) Поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в град Русе,
община Русе, Източна промишлена зона, с идентификатор 63427.132.361
(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто тридесет и две
точка триста шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителния
директр на АГКК, с площ от 14 320 (четиринадесет хиляди триста и двадесет)
кв.м., с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно
ползване: за пристанище, при съседи съгласно акт за собственост и скица:
63427.132.1, 63427.8.1392 и 63427.8.324, актуван с Акт за публична държавна
собственост № 6509 от 29.06.2018 г.;
(ii) Поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в град
Русе, община Русе, Източна промишлена зона, с идентификатор 63427.8.1392
(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка
тринадасет хиляди деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на
Изпълнителния директор на АГКК, с площ 6 024 (шест хиляди и двадесет и
четири) кв.м., с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на
трайно ползване: за пристанище, при съседи съгласно акт за собственост и скица:,
63427.8.1393, 63427.132.1, 63427.8.1205, 63427.8.325, 63427.8.324 и 63427.132.361,
актуван с Акт за публична държавна собственост № 6510 от 29.06.2018 г.;
(iii) Поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в град
Русе, община Русе, Източна промишлена зона, с идентификатор 63427.8.324
(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста
двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе,
одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, с площ 11 844 (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и четири) кв.м,
с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване:
за пристанище, при съседи съгласно акт за собственост и скица:, 63427.8.1392,
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63427.132.12, 63427.8.325, 63427.8.338, 63427.8.1134 и 63427.132.361, актуван с
Акт за публична държавна собственост № 6882 от 01.06.2020 г.
2. Пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост, построена
върху пристанищната територия по т. 1, описана в Приложение № 1 към проекта
на Концесионен договор, включваща всички сгради, съоръжения и линейни
инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията,
електроснабдяването, далекосъобщенията, третирането на отпадъци и геозащитна
дейност, както и сгради и съоръжения, свързани с обслужването на извършваните
на пристанищната територия дейности, с изключение на изградената на
територията на поземлен имот-държавна собственост с идентификатор
63427.8.338
обща
техническа
инфраструктура
(водопроводните,
канализационните, електроснабдителните, далекосъобщителните и др. мрежи и
съоръжения), състояща се от:
2.1. Сграда с идентификатор 63427.8.338.1 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка
едно) по КККР, със застроена площ 56 (петдесет и шест) кв.м, предназначение оперативен пункт;
2.2. Сграда с идентификатор 63427.8.338.2 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка две)
по КККР, със застроена площ 1458 (хиляда четиристотин петдесет и осем) кв.м,
предназначение – промишлена сграда;
2.3. Сграда с идентификатор 63427.8.338.3 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка три)
по КККР, със застроена площ 9 (девет) кв.м, предназначение – промишлена
сграда;
2.4. Сграда с идентификатор 63427.8.338.4 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка
четири) по КККР, със застроена площ 2 (два) кв.м, предназначение – промишлена
сграда;
2.5. Сграда с идентификатор 63427.8.338.5 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка пет)
по КККР, със застроена площ 13 (тринадесет) кв.м, предназначение – друг вид
сграда за обитаване;
2.6. Сграда с идентификатор 63427.8.338.6 (шестдесет и три хиляди
четиристотин двадесет и седем точка осем точка триста тридесет и осем точка
шест) по КККР, със застроена площ 68 (шестдесет и осем) кв.м, предназначение –
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;
2.7. Кейова стена – инв. № 5958;
2.8. Пристанищен плац – инв. № 5959.
3. Пристанищна инфраструктура, която ще бъде изградена от
КОНЦЕСИОНЕРА с негови средства върху пристанищната територия при
условия и ред, определени в проекта на Концесионен договор.
4. Пристанищната територия и прилежащата към нея акватория могат да бъдат
разширявани в съответствие с предвижданията на влязъл в сила Генерален план подробен устройствен план за регулация и застрояване на пристанищната
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територия и парцеларен план на пристанищната акватория.
А) Исторически преглед през годините
Изграждането на обект „Зимовник“ стартира през 1981 г. в условията на
единната държавна собственост и държавно управление на икономиката.
Проектът е възложен за извършване на Стопанско обединение „Воден транспорт”.
По предложение на Управлението за поддръжка и проучване на р. Дунав и
Протокол № 39/01-12-1981 г. на Съвета по архитектура и благоустройство към
Община Русе е изготвен проект за преграждане на ръкава между остров
„Безименен I” и българския бряг (при км. 491,600). В периода 1982 – 1985 г. е
извършено същинското преграждане на ръкава между остров „Безименен I” и
българския бряг (при км. 491,600) и укрепване на левия бряг на остров „Безименен
I” от км. 491,600 до км. 491,000. Създадена е затворена акватория, която при
средни нива на водния стоеж е с площ от около 50 000 м. кв. и би могла да се
използва неофициално като зимовник за кораби. Изграденото земно-насипно
хидротехническо съоръжение е актувано като частна държавна собственост с Акт
за държавна собственост № 1376 от 28.04.1998г., в който е посочено, че същото е
изградено върху площ от 13 500 кв.м. и служи за преграждане на ръкава на р.
Дунав при км. 491.600 за образуване на зимовник. За новоизградения недвижим
имот има издаден нов Акт за публична държавна собственост № 6882 от
01.06.2020 г.
През 1998 г. е изготвено ново техническо задание за проектиране на обект
„Зимовник“ на Управлението за поддръжка и проучване на р. Дунав при км. 491
на р. Дунав. Проектирането завършва през 1999 г. и са извършени процедури по
съгласуване на проекта. Осигурени са финансови средства за изграждане на
обекта при км 491 на р. Дунав по програма ФАР Трансгранично сътрудничество
„България-Румъния“. Целта на проекта е да се изгради и пусне в действие модерно
речно съоръжение – зимовник за общо 39 български и чуждестранни кораба,
плаващи по река Дунав и плаващи технически средства на Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“ (правоприемник на Управлението за
поддържане плавателния път и проучване на р. Дунав), като част от развитието на
Общоевропейски транспортен коридор VІІ – р. Дунав. Проектното
предназначение на обекта е за пристанище със специално предназначение, което
да служи като постоянна и оперативна защита от вредното въздействие на водите,
включваща: защита на руслото на реката и бреговете от ерозия; защита на
бреговете от вълново въздействие; поддържане на системи за наблюдения,
прогнози и предупреждения; защита на плавателни съдове от ледови явления;
защита на плавателни съдове и съоръжения от неблагоприятни климатични и
хидрометеорологични условия, включително при трайно установили се ниски
водни нива; заслон при бедствия и аварии на плавателни съдове; престой на
плавателни съдове; база на плавателни съдове на Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“.
Проектът е включен в Стратегия за развитие на транспортната
инфраструктура на Република България до 2015 г. и в Оперативния план към
Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в
Република България 2006-2015г. Предвидено е осъществяването на Проекта да се
раздели на три етапа. Третият етап не е завършен, като строителството е
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прекратено от 31.08.2009 г. Към този момент са изпълнени около 75 % от СМР за
Ш-тия етап, което представлява изграждане на пирса с височина 10,20 m (над
проектно дъно акватория -кота 9.10 до кота 19.30), като остава частичното му
доизграждане от 2,60 m по височина до кота 21.90. На 26.07.2011 г. е подписан
Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на обекта - Акт обр. 10,
с който изпълнението на строежа е спряно и се предписва извършването на
действия за консервиране, ограждане, охрана и др. на обекта. Изграденото земнонасипно хидротехническо съоръжение (дига) е актувано като публична държавна
собственост с Акт за държавна собственост № 6598 от 29.06.2018г. и отразено в
кадастралната карта като поземлен имот № 63427.132.361, с площ от 14 320 кв.м.
При изграждането на етап I и етап II на терминала в резултат на строителните
дейности в коритото на река Дунав е образувано насипище, представляващо нов
поземлен имот, отразено в кадастралната карта и кадастралните регистри като
имот с идентификатор 63427.8.1392 с площ от 6024 кв.м. Имотът е актуван като
публична държавна собственост с Акт за държавна собственост № 6510 от
29.06.2018г.
Б) Фактическа обстановка
Пристанището е регистрирано през 2005 под № 1, стр. 341 в Регистър на
пристанищата на Република България, в района на Дирекция „Речен надзор Русе”,притежава Удостоверение за експлоатационна годност № 53003 от
15.03.2018 г. за Пристанище със специално предназначение на Изпълнителна
агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” – Русе и е с предназначение: за
местодомуване и ремонт на кораби, швартоване, снабдяване с вода и ел. енергия
и хидротехническо проучване и строителство.
Пристанището се експлоатира от Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав“.
След възлагането на концесия за строителство на Пристанищен терминал със
зимовник-Русе, агенцията ще продължи да осъществява дейността си върху
пристанищна територия, представляваща поземлен имот с идентификатор
63427.8.338.
Местоположение и подходи
Пристанището със специално предназначение е разположено в източна
промишлена зона на град Русе, на десния бряг на реката между км 491,700 и
490,900 по километража на река Дунав. Местоположението му е отразено на
следната карта:
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За обслужването на пристанището е изградена пътна връзка (улица, отразена в
кадастралната карта като поземлени имот с идентификатор 63427.8.325) с ширина
6 метра, свързваща обекта с градската уличната мрежа. От пътната връзка към
територията на пристанището е обособен товарен портал с осигурен
пропускателен режим. По проект през ІІІ-тия етап от строителството на Зимовника
в най-западната част от територията е предвидено изграждането на още един
портал.
Пристанището има пряк достъп до републиканската пътна мрежа. Основният
подход е чрез ул. „Арчар“, град Русе. Чрез нея пристанището е свързано с
Републиканската пътна мрежа посредством:
 булевард „Тутракан” с шосе 21- Русе – Силистра;
 булевард „Тутракан” с шосе Е 85 - Русе – В. Търново, а след град Бяла и
с шосе Е 83 за гр. София.
От границата с Румъния при Дунав мост го делят 3 км.
При ниски водни стоежи връзката на акваторията на пристанището с основния
воден път се осъществява чрез подходен канал с дължина 1.8 км, намиращ се
между острова срещу пристанище Русе-Изток – „Безимен 2” и десния бряг на река
Дунав със следните параметри:
 минимална проектна дълбочина на подхода за маневриране - 2.50 м.
при воден стоеж „0” по пегела на хидрометрична станция гр. Русе;
 ширина на подхода - 30 м.
При по-високи водни нива достъпът до пристанището се осъществява през
тесен участък от р. Дунав между недоизградената северна дига и остров Безимен
с ширина 350 м., през който отново се влиза в подходния канал водещ към
акваторията на Зимовника.
Изградените хидротехнически съоръжения са проектирани да защитават
пристанището от вятър, вълнение и ледоход, което е и основното му
предназначение на към настоящия момент - зимовник за кораби.
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1.1. Пристанищна инфраструктура и съоръжения
При извършеното строителство на I-вия и ІІ-рия етапи от Зимовника е
изградена довеждаща техническа инфраструктура, основна част от която е
разположена върху поземлен имот-държавна собственост с идентификатор
63427.8.338, предоставен за ползване на Изпълнителна агенция “Проучване и
поддържане на река Дунав” (ИА „ППД“).
1.1.1.
Основните технически и технологични характеристики на
изградените и на предвидените за изграждане части от Обекта на концесия.
1.1.1.1. Основни технически параметри на изградените части от Обекта
на концесия при реализирането на I-ви и II-ри етапи от изграждането му.
Конструкции
Обектът е изграден на р. Дунав при гр. Русе при речен километраж от 491
до 491,6 (на 2,6 км. западно от Дунав мост). Контурите на кейовите стени и
прилежащата им територия са между съществуващата кейова стена на АППД Русе, района на БИМАС - Русе и преградната насипна дига. След завършване на I
и II етапи на обекта се осигуряват условия за зимен престой на не по-малко от 26
броя речни и речно-морски плавателни съда, включително наличните плаващи
технически средства на АППД. Дължините на кейовите стени (кейове) са както
следва:
а) Южен (надлъжен) кей – с дължина 413,96 м.л.;
б) Западен (напречен) кей – с дължина 144,128 м.л.
Ъгълът между осите на двата кея е точно 90°. Конструкцията на
съоръжението е пространствена, състояща се от предна плътна стена от стоманен
шпунт, наклонени стоманобетонни (ненапрегнати) пилоти в тила и висок ростверк
- връхна конструкция от монолитен стоманобетон. Височина на ростверка и
разстоянието между шпунта и пилотите са оптимизирани и са съответно 500 cm и
800 cm. Стоманеният шпунт е с дължина 15,50 m и се забива до кота +1,30.
Монолитната стоманобетонна надстройка се състои от:
а) долна (анкерна) плоча, която обединява чрез две надлъжни греди
пилотите и шпунта и предава хоризонталните сили от земен натиск върху главите
на пилотните "козли";
б) предна вертикална стена с височина 500 cм. и дебелина 50 cм.;
в) напречни стоманобетонни ребра през 3,6 м., с дебелина 30 cм;
г) горна плоча (30 cм.) и надлъжна греда на 5 м. от ръба на кея, свързваща
ребрата.
Надстройката е изпълнена на секции по ~ 36 м., с надлъжни фуги по 4 cm.
Използваните материали за трите основни елементи на конструкцията на
кейовете са както следва:
а) за шпунта - тип „PU“ от легирана стомана;
б) за пилотите - бетон клас В35, армировки - класове AMI и AI;
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в) за връхната конструкция - бетон клас В30, армировки класове AIII и AI,
подложен бетон - клас В15.
Изграждане на стоманобетонна връхна конструкция (надстройка) е до кота
21,80. Състои се от 15 броя стоманобетонни секции, 3 броя стълбищни клетки и 3
броя стеснени надстройки със стоманобетонни стени зад стълбищните клетки.
Надлъжният кей е съставен от секции №1 до №11, а напречният кей - от секции
№12 до №15. Напречното сечение на секциите е еднакво. Надстройките на
надлъжния и напречния кей (с обща дължина 558 м.) са оборудвани с боларди и
халки за швартоване на плавателни съдове, с отбивни приспособления (каучукови
фендери) за амортизиране на удара от кораба при приставане, с моряшки стълби и
стоманени закладни части по ръба на кея. Непосредствено зад кея е изпълнен
надлъжен подземен електро-кабелен канал, стоманобетонни шахти за кабелни
отклонения към корабните табла, стоманени стълбове за осветление, на отделни
единични фундаменти. Зад кея е изграден и питейно-противопожарен водопровод
с пожарни хидранти. Изградени са три броя еднакви стълбища (2 броя за
надлъжния кей и 1 брой за напречния кей). Насипното равнище на териториите зад
кейовите стени е изпълнено паралелно с изграждането на надстройката - от кота
16.70 до кота 21.70.
Електро мрежи
При този етап на строителството в базата на ИА „ППД“ е изграден двоен
трафопост за захранване на Зимовник. Сградата на трафопоста е монолитна с две
трафопомещения, две трафокилии, една кабелна килия и две килии резерва.
Трафопомещенията са оразмерени за трансформатори с мощност 630 KVA, като в
тях се монтират трансформатори 400 KVA, който в момента са с достатъчна
мощност да покрият нуждите на терминала. Трансформаторите са маслени тип ТМ
400KVA 20/0.4/0231 kV с група на свързване Dyn 5. Захранването на трафопоста е
осъществено с кабел 20 kV тип САХеМТ 3x1x185 мм2 от килия на ТП "ЗОИ u
Tpyд". Трасето на кабела е извън концесионната зона.
Предвид голямата дължина на кейовата стена и това, че тя е е бетонирана,
трасетата на всички кабели НН са обединени в обща тръбна мрежа от PVC тръби
ф 110. През около 50 метра и на всички чупки са изградени кабелни шахти.
Предвид големите разстояния, респективно пада на напрежение, до крайните
потребители всички кабели са с медни жила. Монтирани са три разпределителни
табла РT 1, РТ 2 u РТ 3, стоящи, за външен монтаж. Таблата РТ се захранват с
кабели тип СВТ 3x185 + 95 мм2. Табла РТ 1 и РТ 3 се захранват от трансформатор
№1 на ТП, а табло РТ 2 от трансформатор № 2. Табло РТ 1 захранва
съществуващите консуматори в района на старата кейова стена и ремонтната
работилница. Табло РТ 2 е монтирано открито на новата кейова стена на около сто
метра от началото и от него се захранват корабни табла от К1 до К5. Кабелите
захранващи корабните табла са СВТ 3x70+35 мм2. Табло РТ 3 е монтирано открито
на новата кейова стена на около триста метра от началото и от него се захранват
корабни табла от К6 до К9. Корабните табла са единадесет на брой. Девет са
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разположени по новата кейова стена, а две са на мястото на съществуващите стари
табла. Корабните табла са разположени през около петдесет метра едно от друго.
Районно осветление
Районното осветление на обекта е изпълнено със стоманотръбни
тристепенни стълбове с височина 7.5 метра на разстояние около 50 метра един от
друг. На всеки стълб са монтирани по две осветителни тела с натриева лампа
високо налягане 100W на рогатки.
Описание на кейовия фронт и характеристика на корабните места
Допълнителният кейов фронт, който е изграден през тези етапи на
строителството, е 558 м.л. (414 м.л. нова южна стена и 144 м.л. западна кейова
стена). На двете кейови стени са обособени съгласно технологичния план на
пристанището три корабни места както следва:
 Корабно място № 2 с дължина 160 м. Ширина на оперативната акватория
в зоната на к.м.- 30 м. Ситуирано е пред южна кейова стена;
 Корабно място № 3 с дължина 160 м. Ширина на оперативната акватория
в зоната на к.м.- 30 м. Ситуирано е пред южна кейова стена;
 Корабно място № 4 с дължина 100 м. Ширина на оперативната акватория
в зоната на к.м.- 30 м. Ситуирано е пред западна кейова стена;
Проектната дълбочина пред корабните места е 2,50 м. при воден стоеж „0”
при пегела на гр. Русе. Декларираната - 2,60 м. за корабни места с №№ 2 и 3 и 1,80
м. за корабно място № 4. В действителност акваторията пред корабните места е
силно затлачена, особено в двата края на южния кей. Предназначението на
корабните места е за безопасно приставане, престояване и обслужване на кораби.
Кейовете не са оборудвани с пристанищна механизация. На двата кея няма
обособени складови площи. Подхода към корабните места се осъществява през
охраняем портал.
1.1.1.2. Основни технически параметри на предвидените за изграждане
части от Обекта при реализирането на III-ти етап от изграждането на Обекта
на концесия.
Конструкции
Естествена предпоставка за изграждането на обекта е съществуването на
остров "Безимен" и на изградената преди 20 години насипна дига между острова и
българския бряг и частично по външната страна на острова. Земнонасипната дига,
изпълнена по външната част на о. Безимен е с дължина 380 м.л. с коти на короната
от 22,00до 23,50. Тя е продължена на североизток с пресен насип - депо от
строителството на I и II етап със средна кота приблизително 19,60. Дължината на
северната дига се предвижда да е около 630 м. С изпълнение на двустранното
укрепване съоръжението добива пирсов характер. Пирсът започва от края на
западния (напречния) кей. Короната на пирса е с широчина 10 м., с изключение на
началния преходен участък и зоната в края на пирса. В план пирсът ще се състои
от 3 участъка :
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 L1 = 234 м. - успореден на южния кей (I и II етап) и на разстояние от него
- 144 м.;
 L2 = 293 м. - с отклонение на изток ~ 9° ;
 L3 ~ 104 м. - с фуниеобразно уширение за вход в Зимовника, а също така
с уширение на короната до 20 м.
Котата на територията на пирса е съобразена с: анализа, извършен в
първоначалния проект (кота 22,00), котата на съществуващите кейове (21,60),
котите в градската част на р. Дунав (22,50), а също така и с котата на изпълнените
кейове I и II етап (21,80). Приета е кота на короната на пирса 21,90. В предната част
на пирса котата се понижава с 20 см. Предвижда се широчината на пирса по
короната да е 10 м., като освен път с широчина 6 м. се предвиждат два тротоара с
широчина по 2 м. В началото и в края на пирса широчината е по-голяма от 10 м.
От страната на лимана (южната част на пирса) частично е изграден вертикален кей
с дължина 380 м., изпълнен от стоманен шпунт, с кота на стоманобетонната шапка
16,20. От кота 16,20 конструкцията на пирса е с откоси под 45° до кота 19,30. Този
стръмен откос е постигнат като в периферията на баластровото ядро в процеса на
строителството се изпълняват паралелно каменни призми, върху чиито откоси е
излят частично неармиран бетон. Върху него е необходимо да се излеят монолитни
стоманобетонни плочи. Проекта предвижда на кота 19,30 да се нареждат ъглови
елементи, обединени с монолитна греда на кота 21,90 (все още не е изпълнено).
Бъдещият път по короната на пирса трябва да е с широчина 6,0 м., с двустранен
наклон 2,5%. Конструкцията на пътя е от тип Б, с горен основен пласт от асфалтови
смеси (4 cм. плътен асфалтобетон и 6 cм. неплътен асфалтобетон) среден пласт от
заклинен трошен камък и долен основен пласт от уплътнена баластра. Тротоарите
следва да са с широчина 2 м., наклон 1,32%. Настилката се състои от 5 cм. плътен
асфалтобетон върху 10 cм. трошен камък.
Електро мрежи
Проектирана е магистрална схема на електрозахранване на таблата. Табло
разпределително № 3 (РТ З) - захранва се от трафопост и осигурява захранването
на корабни табла КТ6 до КТ9 от l-ви етап, изпълнено по работния проект от 2002
г. и корабни табла КТ1 до КТ8 от III-ти етап, заложено в настоящия проект. Всички
захранващи и изходящи кабелни линии са изтеглени в тръбна мрежа от PVC тръби
ф110 в бетонова обвивка. Изградени са 13 броя кабелни шахти / от Ш1 до Ш13 /.
Шахтите са с 2 броя капаци. Необходимо е при корабните табла да се монтират
специални устройства за захващане на кабелите към корабите за намаляване на
опънните усилия в кабелите.
Районно осветление
Районното осветление на обекта е необходимо да се изпълни с 13 броя
стомано-тръбни тристепенни стълбове с височина 7,5 м. На всеки стълб са
монтирани по две осветителни тела с натриеви лампи високо налягане 100W на
рогатки. Захранват се с напрежение 380/220V от стълб 11 изпълнен през l-ви етап.
ВиК мрежа
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Водопроводът (неизграден) съгласно проекта следва да е ситуиран на 1.00
м. от бордюра в пътя от страната на лимана (южна). ПХ се предвижда да се
изградят до стълбища № 1,2,3,4,5,6,7, 8 и 13. ПХ ще служат и за зареждането на
речните съдове чрез специялни за целта водовземни стойки. ПХ № 9 се предвижда
до стълбище № 13, същият ще служи за противопожарно осигуряване при
евентуалното бъдещо изграждане на фар. Водопроводът се изпълнява от
полиетиленови тръби РЕ 110 PN10, както е предвидено изграждането и на
участъците на водопровода I и П етапи. ПХ се предвиждат на 1.50 м. от стълбищата
на кея при стълбища № от 1 до 8 и № 13. Отводняването на терените предвидени
за изграждане зад западната кейова стена ще стане чрез изграждането на открити
земни канавки, бетонови улични решетки и канализация от PVC тръби.
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Приложение № 5 към Концесионен договор за възлагане на концесия за
строителство на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от
пристанище за обществен транспорт Русе
Списък на строителните книжа и документите, свързани с проектирането и
изграждането на Обекта на концесия, които ще бъдат предадени на Концесионера
след влизане в сила на договора за концесия

……………………………………………………………………..
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Приложение № 5 към Концесионен договор за възлагане на концесия за
строителство на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от
пристанище за обществен транспорт Русе
Техническо задание за изменения в инвестиционен проект за обект „Зимовник
на УППД – Русе при км. 491 на р. Дунав с подобекти: от ТОМ 2-1 до ТОМ 2-5 от
обхвата на работния проект“ в частта за довършване на „Строителство на
зимовник за зимен престой на 39 речни кораба, плаващи по река Дунав - III етап“ в
рамките на чл. 154, ал.2, т. 5, 6, 7 и 8 от Закона за устроство на територията

Относно:
Изменения в инвестиционен проект за обект „Зимовник на УППД – Русе при
км. 491 на р. Дунав с подобекти: от ТОМ 2-1 до ТОМ 2-5 от обхвата на работния проект“
в частта за довършване на „Строителство на зимовник за зимен престой на 39 речни
кораба, плаващи по река Дунав - III етап“ в рамките на чл. 154, ал.2, т.5,6,7 и 8 от ЗУТ.

Обект: Зимовник на АППД гр. Русе
Местонахождение: гр. Русе, източна промишлена зона
І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
За обекта има изготвени одобрени работни проекти и издадено разрешение
за строеж за обект „Зимовник на УППД – Русе при км. 491 на р. Дунав с подобекти:
от ТОМ 2-1 до ТОМ 2-5 от обхвата на работния проект“ от Община Русе № 1138
от 11.11.1999г. (Приложение № 17). В представените работни проекти и за трите
етапа има разминаване в името на обекта. В отделните работните проекти името
варира от „Зимовник за зимен престой на 39 речни кораба, плаващи по река Дунав,
I-ви и II-ри етапи – гр. Русе, България“, през „Зимовник на УППД – Русе при км.
491 на р. Дунав“ и се стигне до „Строителство на зимовник за зимен престой на 39
речни кораба, плаващи по река Дунав - III етап“. Проектът на два пъти е претърпял
съществени изменения. През 2005 г. е презаверено разрешението за строеж със
забележка, че се допуска изменение в одобрения инвестиционен проект в обхвата
на съществени отклонения по чл. 154, ал.2, т.5,6,7 и 8 от ЗУТ, състоящо се в
преработка на: кейовите стени по пирса, пътна връзка за пирса, включително
паркинга от ОК1 до ОК2 до фара, пригаждане на прилежащата на пирса ВиК и Ел
инсталации, довършване на пътен участък (Път3), премостващо съоръжение. През
2008 г. също е допуснато изменение в одобрения инвестиционен проект състоящо
се в преработка изпълнението на укрепващата берма от страна акватория при
профили 5-16.
ІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ
Работните инвестиционни проекти за съществените изменения на одобрените
инвестиционни проекти за обект „Зимовник на УППД – Русе при км. 491 на р. Дунав с
подобекти: от ТОМ 2-1 до ТОМ 2-5 от обхвата на работния проект“, наричани по-нататък
за краткост „Инвестиционен проект“ или „Проекта“ да са с обхват и съдържание, съгласно:
 Нормативните изисквания на законодателството за този тип хидротехнически
съоръжения:
 Изискванията посочени от съответните инстанции и експлоатационни дружества
в договорите за присъединяване или издадени становища и съгласувателни писма;
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Промяната на проектите да се извърши на два етапа, като първия етап
включва изработването на идеен проект. След неговото съгласуване и одобряване
да се пристъпи към промяна на техническите проекти. Конкретните проектни
решения да бъдат разработени в работна фаза и в достатъчна степен за цялостно
изпълнение на всички СМР (строително-монтажни работи), включително
подробни количествени сметки по всички специалности. Проектната
документация трябва да осигурява възможност за възлагане на строителство чрез
процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП).
Измененията в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на
съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5 - 8 ще подлежат на съгласуване и
одобряване при условията и по реда на чл. 145 в сроковете по чл. 144, ал. 3. от ЗУТ
и ще са основа за издаване на Заповед за допълване на разрешението за строеж.
Проектната документация да се съгласува с инстанциите и
експлоатационните дружества от проектанта.
В проектите да се включат енергоспестяващи мерки насочени към
основните структурни елементи на сградите ( външни стени, включително врати и
прозорци, покриви, подове), системите за отопление, охлаждане и вентилация и
електрически системи (осветление, системи за управление и регулиране на
потреблението). Да се предвидят инсталации и съоръжения за оползотворяване
енергията на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които имат пряк
екологичен ефект.
В инвестиционния проект да се предвиждат продукти (материали и
изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации
на действащите в Република България нормативни актове за проектиране,
изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено
съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от
Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават
от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания
и др.), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда
на чл. 7 ЗТИП.
Продуктите, предвиждани за влагане в сградите, които са произведени и
/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз или законно
произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се
ползват с характеристиките им при положение, че осигуряват еднакво или повисоко ниво на безопасност за здравето и живота на работещите на терминала и
опазването на околната среда.
При разработването на проекта да се заложи използването на съвременни
технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални
условия за експлоатация на товарен пристанищен терминал предоставящ
качествени и разнообразни пристанищни услуги, свързани с обслужването на
временно престояващите кораби и обработването на товари с цел създаване на
товарооборот и превръщането на концесионния обект в сигурен, удобен,
привлекателен и целогодишно печеливш транспортен център.
Работният проект да се окомплектова В 5 (пет) екземпляра - документи,
графични материали, текстова част - обяснителни записки, детайли,
спецификации. Да се представи и на магнитен носител CD.
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ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРОЕКТА
 Част „ХТС“;
Проекта за изменение и реконструкция на предвидените за довършване ХТС да се
изготви след обстойно запознаване с наличната документация и проекти и оглед на обекта
и прилежащата му територия. При наличие на архитектурно заснемане на съществуващото
положение да се обърне внимание на коректността на данните и при установени
несъответствия да се направят корекции.
Изисква се да се завърши строежа в степен годен за експлоатация с минимални
средства. За целта е необходимо да се променят и оптимизират редица проектни

решения, а именно:
 Да се проучи възможността за редуциране на височината на надстройката
на най-източната част на пирса с дължина 104 м. (частта от пирса между
профил № 10 и профил № 4 от проекта) В момента проектната кота на
надстройката е +21.70, а котата на нейната основна +19.70. Да се обмисли и
предложи вариант за завършване на пирса в този участък, примерно на кота
около +20.00, което ще осигури достатъчна обезпеченост от заливане.
 Да се обмислят и предложат варианти (в конструктивно отношение) за
завършване на пирса, за всеки отделен участък, съобразени със степенната
на изпълнените СМР.
 Да се преизчислят и узаконят нови, подобрени експлоатационни
(товарни) характеристики на кейовите стени и откритите складови площи с
цел увеличаване на допустимата им товароносимост. Да се извършат
необходимите експертни изчисления, пробни натоварвания за проверка на
резерва на сигурност на конструкцията и райониране на площите с различни
максимално допустими натоварвания.
 Да се проучат и предложат различни технически решения и мероприятия
за намаляване на интензивното затлачване на подходния канал.
 Част „Пътна и организация на движението“
Основната цел на преработката на проекта е обезпечаване на транспортно комуникационното обслужване на територията на пристанището. Необходимо е да
се определят основните товарни потоци и връзката на терминала с уличната
мрежа. Проектната документация да се изработи съобразно промяната на
предназначението на терминала и необходимостта от пътища за обслужване на
отделните зони. Решенията ще зависят от избраното трасе на пътните връзки и
организацията на строителството. Ситуацията, геометричното решение,
нивелетата, напречния наклон и габарита на пътищата да се проектират в
съответствие с изискванията на на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г.
за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии. Да се разработят и предварително се представят
решения за избор на конструкция на настилката в зависимост от конкретните
условия на земната основа и наличните материали за настилка в региона.
Вертикалната планировка да позволява отвеждането на дъждовният поток. Да се
дадат варианти за прокарване на временни пътища за обслужване на обекта и
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връзки до депа за наносните отложения и растителни отпадъци. Да се изготви
проект за временна организация на движението по време на строителството
съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2010г. за временната организация и
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи
по пътищата и улиците.
При необходимост да се предвиди промяна на типа на оградата. Да се
променят настилките и вертикална планировка на терените зад изградената
западна кейова стена, съобразени с промяната на предназначението на терените –
открити и закрити складови площи.
Предвид промяната на функционалността на терминала от зимовник в
товарно пристанище да отпаднат предвидените за изграждане тротоарни площи.
Промяната да е съобразена с новата вертикалната планировка в част Геодезия от
проекта.
Да се направи сравнителен технически и финансов анализ на различните
типове настилки (асфалтови, бетонни) и да се избере оптималния вариант.
 Част „ГЕОДЕЗИЯ"
Да се изготви подробна геодезическа снимка, която да осигури нужната за
проектирането информация. Да се заснемат всички теренни и ситуационни подробности –
кейови стени, табла, боларди, огради, стълбища, входове, дървета, плочници, зелени
площи и други. Да се заснемат контурите на съществуващите сгради, да се отбележат
тераси, входове, площадки, стъпала и рампи. Разработката да е в координатна система БГ
2005 г. Да се приложи схема на опорния полигон, координатен регистър на изходните
точки и реперен карнет за точките, от които ще се извършва и трасирането по време на
строителството (в случаите, когато е необходимо). Местата на точките от РГО (регионална
геодезична основа) да са нанесени и върху геодезическата снимка.
Работният проект да съдържа вертикална планировка, която да предостави
решение за цялостната компановка на терминала и прилежащите терени, съобразно
промененото предназначение на обекта. Проектите да се разработят по графо-аналитичния
метод чрез равнини и повърхнини, изобразени с червени хоризонтали.
Чрез подходящи напречни и надлъжни наклони, отговарящите на нормативните
изисквания, да се осигури добро отводняване на работните зони. В зависимост от мерките
за охрана на терминала да се предвиди ремонт, или надграждане на оградите.
С проекта за вертикална планировка да се покаже взаимната вертикална
обвързаност на околните обекти. Предложеното проектно решение максимално да се
доближава до съществуващото, за да не се допусне промяна на нивелетите на
прилежащите улици и пространства. Проектите да включват подробни количествени
сметки за предвидените в проекта строително-монтажни работи. Да се приложат
трасировъчни планове, осигуряващи безпроблемното отлагане на проектите на терена.
 Част „ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ"
Проектът да отрази всички архитектурни промени и свързаните с тях преработки
във ВиК инсталациите. Преди започване на проектиране да се направи обстоен оглед на
съществуващите новоизградени инсталации. Да се заснемане и оцени и при необходимост
да се предвиди подмяна на вече изградената водопроводна инсталация в контекста на
промяната на предназначението на терминала. Да се осигури защитата на всички тръби
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срещу механични повреди и температурни промени. Водопроводната инсталация да се
проектира с полипропиленови тръби с висока плътност.
Да се представят подробни количествено - стойностни сметки към проекта, в които
да се посочат, както новите видове СМР, така и всички демонтажни дейности.
 Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ"
Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 (от т.1 до т.16)
от Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на СМР и да съдържа:
 Схема за обезпечаване на строителната площадка с вода, ел.енергия и показано
място за оказване на първа помощ;
 Организационен план с предвидената строителна техника;
 Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителните
скелета;
 Схема на местата за складиране на строителните материали и задължителното
им сортиране по видове;
 Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;
 План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на
работещите и намиращите се на строителната площадка;
 Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване
на СМР;
 Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;
 Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;
 Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на
СМР по всички специалности;
 Проектът да бъде одобрен от технически контрол по част „конструктивна".

 Част „ПУСО“
Да се актуализира проекта.
 Част ПБ;
Да се актуализира проекта.
 Част „ЕЛЕКТРО“
Силова инсталация
Да се проектира нова ел. инсталация, която да бъде съобразена с
функционалното предназначение на терените и новите работни площадки,
отразени в работния проект част „Архитектура" и „ХТС“.
В главното разпределително табло да се предвидят нови изводи към
обособените работни площадки. За технологичните съоръжения да се предвиди ел.
захранване от локални силови табла. Ел. инсталацията за контакти да се разработи
в съответствие с функционалното предназначение на помещенията. Излазите за
технологично обзавеждане да са съобразени с плана за обзавеждане на
помещенията.
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Осветителна инсталация
Работно осветление - проектът за осветителната инсталация да е съобразен
с променените функции на терминала, обособените работни зони и с изискванията
за енергийна ефективност (енергоспестяващо осветление), като при това да се
постига нормената осветеност. Да се предвидят необходимия брой захранващи
касети и кабели за улично осветление, като се цели минимален брой захранващи
източници, оптимално развитие и дължини на кабелната мрежа. Осветителната
инсталация в работните помещения да се проектира на няколко зони, които ще се
включват в зависимост от външната осветеност, като първи се включват
осветителните тела в най-тъмната част на помещението, а последни тези, които са
най-близо до дневната светлина. Осветителната инсталация в санитарните възли
да се задейства автоматично. Да се приложат светлотехнически изчисления за
всички помещения.
Слаботокови инсталации
Проектът за слаботокови инсталации да е съобразен с променените функции
на обекта и функционалните предназначения на отделните зони. Преди започване
на проектирането да се направи обстоен оглед на обекта на място. При
проектирането на част „Електро" да се спазват всички действащи към момента на
проектиране стандарти и нормативни документи. При изготвяне на проектите да
се спазват изискванията за енергийна ефективност и икономия на енергия, както в
сградите, така и на работните площадки. Да се предвидят материали и изделия,
съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на
действащите в Република България нормативни актове за проектиране.
Да се представят подробни количествено - стойностни сметки към проекта,
в които да се посочат, както новите видове СМР, така и всички демонтажни
дейности. Проектите да са окомплектовани с необходимите изчисления, схеми,
текстови и чертожен материал, съобразен с изискванията на Наредба №
4/21.05.2001 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да са
съобразени с работните проекти по останалите части: „Архитектура",
„Конструктивна", „ХТС“ и „Ви К“.
 Част „КОЛИЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНИ
СМЕТКИ"
Да се разработи подробна количествена и количествено-стойностна сметка
по всички части, включваща всички елементи на строителния процес и
обзавеждането на терминала. Количествата да отговарят на заложените в
графичната част на проекта материали и СМР. При изготвяне на КСС използваните
единичните цени на СМР, в т.ч. за материали, труд и механизация да са определени
на пазарен принцип (цена). „Пазарна цена” е сумата без данък върху добавената
стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или
сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
Проектите по отделните части да са взаимно съгласувани.
ІV. АКТУАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ:
Закон за устройство на територията;
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Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти;
Наредба № 7 от 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони;
Наредба № 1з - 1971 / 21.10.2009 г. на МВР и МРРБ в сила от 05.06.2010 г.
за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при
пожар;
Наредба № РД-02-20-2 / 27.01.2012 г. на МРРБ за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони;
Наредба № 3 / 21.07.2004 г. на МРРБ за основните положения за
проектиране на конструкциите на строежите и за въздействия върху тях;
Наредба № 1 / 10.09.1996 г. на МТРС за проектиране на плоско фундиране;
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции - 1999 г.
на КТСУ;
Правилник за проектиране на бетонни и ст. бетонни конструкции - 1988 г.
на КСТУ;
Норми за проектиране на стоманени конструкции - 1987г. на КСТУ;
Норми за проектиране на дървени конструкции - 1990г на КСТУ;
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, приета с ПМС №267 от 05.12.2017г;
Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез
шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите
при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на
строителството;
Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и
приемане на хидроизолацонни системи на строежите;
Закон за енергетиката;
Закон за енергийна ефективност;
Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност,
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход
на енергия, енергийните характеристики на предприятията, промишлените
системи и системите за външно изкуствено осветление, както и за определяне на
условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и
изготвяне на оценка за енергийните спестявания;
Наредба № 14 от 2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и
нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за
производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
Наредба № 3 от 2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби
и електропроводните линии;
Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на
електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически
мрежи;
Наредба № 1 от 2010 г. на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и
поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
Наредба № 4 от 2010 г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни
съоръжения и открити пространства;
Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.
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Закон за водите;
Наредба № 4 от 2004 г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
Наредба № 2 от 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация
на водоснабдителни системи;
Наредба № 4 от 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация
на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
Наредба № 35 от 2012 г. на МТИТС И МРРБ за правилата и нормите за
проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни
съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура;
При проектирането да се спазва актуалната нормативната уредба,
включително промени в изброените по-горе нормативни документи, както и други
специфични за съответната специалност нормативи.
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Приложение № 8 към Концесионен договор за възлагане на концесия за
строителство на Пристанищен терминал със зимовник-Русе, част от
пристанище за обществен транспорт Русе
ОПИСАНИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, ДЕЛА ОТ КОНЦЕСИЯТА И
ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДМЕТ, КОИТО
КОНЦЕСИОНЕРЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
ЗА КОНЦЕСИЯ

№

Подизпълнител

Видове работи, които ще изпълнява

(наименование)

(посочват се видовете работи)

Дял в проценти от
стойността на
концесията
(посочва се делът на
участие на всеки
подизпълнител)

1.
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