
 

З А П О В Е Д 

 
№ РД - 17 /07.01.2020  г. 

 

 

 На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.32.6 от Договор за концесия 

№К-6 от 12.04.2018г.  за експлоатацията на обект Водоем,  представляващ имот с 

идентификатор 27382.14.15 по кадастралната карта на гр. Елхово, местност „Горно кюше“, с  

площ 19,589дка,  за срок от 15 години и  Решение №20/3/13/ от 19.12.2019 год. на Общински 

съвет – Елхово 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 Прекратявам Договор за концесия №К-6 от 12.04.2018 г.  за експлоатацията на обект 

Водоем,  представляващ имот с идентификатор 27382.14.15 по кадастралната карта на гр. 

Елхово, местност „Горно кюше“, вписан в Националния концесионен регистър под партиден 

№ О-01186,  сключен между ОБЩИНА  ЕЛХОВО,  представлявана от Петър Андреев 

Киров – Кмет на община Елхово  и „ЕКО-БУЛ -ТУР“ ЕООД, ЕИК128604349 със седалище 

и адрес на управление гр.Елхово, ул.“Св.св.Кирил и Методий“ №12, представлявано и 

управлявано от Живко Иванов Вълчанов, поради невъзможност от изпълнение на дейностите 

– рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други развлекателни дейности, 

предмет на договора. 

 

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

 Съгласно чл.21 от договора при прекратяване по взаимно съгласие,  гаранцията за 

изпълнението му (в размер 324,00лв.)  се възстановява на концесионера.  

 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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