
  

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ПЕРИОДА 

2021 – 2027 г. 
 

 

Индивидуализация на проекта за концесия Максима-

лен срок 

на 

концеси-

ята 

Строителство/ 

услуги, които 

ще се 

възложат с 

концесията 

 

Срокове 

за 

изпълне

ние на 

възложе

ното 

строител

ство 

Плащания 

от 

концедента 

Концесионно 

възнагражде-

ние 
Наименование на 

концесията 

Предмет 

на 

концеси-

ята 

Обект на концесията 

2021 г. 

- - - - - - - - 

2022 г. 

- - - - - - - - 

 

2023 г. 

Експлоатация и Концесия за Поземлен имот с 25 години - - Не Да 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ 

2640, гр.Кочериново, пл.3-ти март № 1 тел. +359 7053 2011, факс +359 7053 2330 

e-mail: obst_kocherinovo@mail.bg 
Единен телефонен номер за административно обслужване - 07053/3199 
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2 

поддръжка на водоем, 

публична общинска 

собственост, 

представляващ 

Поземлен имот с 

идентификатор 39116. 

25.693 по КККР на гр. 

Кочериново. 

 

 

 

ползване идентификатор 39116. 

25.693 по КККР на гр. 

Кочериново – извън 

регулация. Данни по 

АОС - площ от 11933 

кв.м.; трайно предназ-

начение на територи-

ята – Територия, заета 

от води и водни обек-

ти; начин на ползване 

– Водоем, номер по 

предходен план – 

000693; 

Сумата на кон-

цесионното 

възнагражде-

ние ще бъде 

определена 

след изготвяне 

на финансово-

икономическа

та обосновка и 

анализ. 

 

 

2024 г. 

Експлоатация и 

поддръжка на водоем, 

публична общинска 

собственост, 

представляващ 

Поземлен имот с 

идентификатор 39116. 

39.61 по КККР на гр. 

Кочериново. 

 

 

 

 

Концесия за 

ползване 

Поземлен имот с 

идентификатор 39116. 

39.61 по КККР на гр. 

Кочериново – извън 

регулация. Данни по 

АОС - площ от 14113 

кв.м.; трайно предназ-

начение на територи-

ята – Територия, заета 

от води и водни обек-

ти; начин на ползване 

– Водоем, номер по 

предходен план – 

000061; 

 

20 години - - Не Да 

Сумата на кон-

цесионното 

възнагражде-

ние ще бъде 

определена 

след изготвяне 

на финансово-

икономическа

та обосновка и 

анализ. 

 

 

2025 г. 
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- - - - - - - - 

2026 г. 

- - - - - - - - 

2027 г. 

- - - - - - - - 

 

 

Актуализираният план е приет с Решение №4 по Протокол №1/07.02.2023 г. на ОбС-Кочериново   


