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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС
ГРАД БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Наташа Михайлова Младенова – Кмет на Община Брусарци
ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга с

предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към
тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и
отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните
технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост за
Язовир „Липена”, с.Василовци, общ.Брусарци.
Уважаеми Дами и Господа общински съветници,
С Решение №329/Протокол №49 от 26.01.2015 г. на Общински съвет Брусарци е
открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление,
ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в
техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и
извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и
други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от
тях върху язовири, публична общинска собственост за
Язовир „Липена”,
с.Василовци, общ.Брусарци.
В определения срок от Обявлението за откриване на концесионната процедура, а
именно до 17.00 ч. на 40-ят ден след обнародване на обявлението в електронната
страница на Държавен вестник в Общинска администрация Брусарци не са
постъпили оферти, видно от Протокол №2 от 27.04.2015 г. на Комисия, назначена
със Заповед №РД-02-09-103/24.04.2015 г. на Кмета на Община Брусарци.
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Съгласно чл.86 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите проекта на
доклада и на решението на общинския съвет за прекратяване на процедура е
изпратено за съгласуване по реда на чл.16 от ППЗК. Становищата са неразделна
част от настоящето предложение.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект за
РЕШЕНИЕ :
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.60, ал.1, т.1 и чл.58, ал.2, т.3
от Закона за концесиите, чл.91 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите,
Протокл №2 от 27.04.2015 г. на Комисия, назначена със Заповед №РД-02-09103/24.04.2015 г. на Кмета на Община Брусарци, ОбС Брусарци
РЕШИ:
Прекратява процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:
управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях
съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и
отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните
технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост за
Язовир „Липена”, с.Василовци, общ.Брусарци, открита с Решение №329/Протокол
№49 от 26.01.2015 г. на Общински съвет Брусарци.
Приложение : Протокл №2 от 27.04.2015 г. на Комисия, назначена със Заповед
№РД-02-09-103/24.04.2015 г. на Кмета на Община Брусарци и становища.
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