
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

======================================================= 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

Протокол  № 18 

от проведено заседание на 20.03.2013 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 

 Относно: Едностранно прекратяване от страна на концедента на Договор за 

отдаване под концесия на микроязовир „Божурово-2“ 

     Докладва:Р. Халилов – кмет на община Кубрат 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 197 

 

С вх.№ УД-01-11-128 от 19.07.2012г. е внесено предложение до Общински съвет-

Кубрат за едностранно прекратяване на Договор за отдаване под концесия на 

микроязовир „Божурово-2“. Договора за отдаване под концесия на микроязовир 

„Божурово-2“, представляващ имот с № 000023 по КВС на с.Божурово, описан в АПОС 

№ 369 от 15.08.2000 г., е сключен с концесионер ЕТ“Даниел Калчев“ за срок от 20 

години, след проведена процедура по ЗК, на 05.12.2001г. На основание решение № 7 от 

протокол № 23 от 20.04.2006 г. на Общински съвет – Кубрат, е сключено допълнително 

споразумение към Договора,  с което същия е продължен с правоприемника на 

концесионера ЕТ“Даниел Калчев-Таня Иванова“, ЕИК 116573741, представляван от 

Таня Любчева Иванова. 

 С решение № 124 от 31.07.2012г. Общинският съвет е решил договора да не бъде 

прекратен, а в срок до 31.12.2012 г. да бъде изплатена главницата и натрупалата се 

лихва. Това решение не е изпълнено. Към 07.03.2013 г. задълженията на ЕТ“Даниел 

Калчев-Таня Иванова“ са  7339,90 лв., представляващи концесионни вноски за 2011, 

2012 и 2013г. в размер 2447,85. Неустойки, съгласно чл.11, т.1.от договора: за 2011 г. – 

3117,62; за 2012 г. -1632,07 лв. и за 2013 г. – 142,45 лв. 

Налице е неизпълнение на основни задължения по договора за концесия. В тази 

връзка и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.76, ал.2, предложение второ, във 

връзка с ал.3, чл.77 и чл.78 от Закона за концесиите и чл.19 от Договор за отдаване под 

концесия на микроязовир „Божурово-2“ с.Божурово 

Общинският съвет – Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява едностранно Договор за отдаване под концесия на микроязовир 

„Божурово-2“, представляващ имот с № 000023 по КВС на с.Божурово, описан в АПОС 

№ 369 от 15.08.2000 г., с концесионер ЕТ“Даниел Калчев- Таня Иванова“ ЕИК 

116573741, представляван от Таня Любчева Иванова, без да дава нов срок за 

изпълнение, поради неизпълнение на основни задължения на концесионера. 

2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да представлява концедента при 

прекратяване на договора, включително: а) да уведоми ЕТ“Даниел Калчев-Таня 

Иванова“ за решението; б) да предприеме необходимите действия за събиране на 



дължимите суми по съдебен ред; в) да предприеме необходимите действия за приемане 

на обекта на концесията по реда на чл.78 от Закона за концесиите и произтичащите от 

това последици по чл.79 от ЗК. 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
 

 Резултати от поименно гласуване: „за” – 21 (двайсет и един ), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма.  

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ :  /п/ 

             / д-р И. Яхов / 
  



 


