
 

З А П О В Е Д 

 
№ РД - 16 / 07.01.2020  г. 

 

 

 На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.37 от Договор  за концесия 

№К-4/10.01.2018г. за експлоатация  на обект – язовир, представляващ имот с идент. 

47768.26.207 по КК на с. Мелница /стар №000207, местност  „Кюмюрлюците”/   в землището 

на с.Мелница, с  площ 16,984дка,  за срок от 15 години и  Решение №19/3/12/ от 19.12.2019 

год. на Общински съвет – Елхово 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 Прекратявам Договор №К-4/10.01.2018 г. за експлоатация на язовир представляващ 

имот с идент.47768.26.207 по КК на с.Мелница /стар №000207, местност  „Кюмюрлюците”/, 

землището на с.Мелница, вписан в Националния концесионен регистър под партиден № О-

01174,  сключен между ОБЩИНА  ЕЛХОВО,  представлявана от Петър Андреев Киров – 

Кмет на община Елхово  и “МЕЛНИЦА 92“ЕООД, представлявано от Желязко Стоев – със 

седалище и адрес на управление: с. Мелница, община Елхово, ул.“Хр.Ботев“ №1, ЕИК 

200603324, поради неизпълнение на дейностите заложени в инвестиционната програма на 

концесионера за първата година.   

 

 Действието на договора се прекратява предсрочно, считано от 07.01.2020 г. 

      

 Съгласно чл.38 от договора неустойката по неизпълнените дейности от 

инвестиционното предложение на концесионера са в размер на 1733,00 (хиляда седемстотин 

тридесет и три) лева представляват 50% от заложените  му стойности за първата 

инвестиционна година. За дължащата неустойка концедента ще търси обезщетение по 

общите правила, определени  в действащото в страната законодателство. 

 На основание чл.20 от договора, гаранцията за изпълнението (в размер 240,00лв.) 

остава в полза на концедента.  

 В съответствие с чл.153, ал.1 и ал.2 от ЗК след прекратяване на концесионния договор 

концесионерът е длъжен да предаде на концедента обекта на концесия. За предаването и 

приемането на обекта да бъде назначена комисия, след което се състави протокол, подписан 

от  членовете на комисията и от упълномощен представител на концесионера.   

     Препис от заповедта да се връчи на концесионера и длъжностните лица при община 

Елхово за сведение  и изпълнение. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пепа П. Кючукова – зам.кмет на 

община Елхово. 

 

  

 ПЕТЪР КИРОВ /п/п/  

 

Кмет на Община Елхово 

 

 

 

     ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 

 e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org;  www.elhovobg.org 
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