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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 20
от заседанието на 31.03.2017г.
по точка 3 от дневния ред
ОТНОСНО: Прекратяване на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и
поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея 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 язовир, публична
общинска собственост: Язовир „Киселево ”, намиращ се в землището на с.Киселево, ЕКАТТЕ
36957, общ. Брусарци, област Монтана, описан в АПОС №56/07.04.2003 г.
РЕШЕНИЕ № 134
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.75, ал.1, т. 2 и ал. 2 и чл. 77 от Зкона за
концесиите, чл. 37, т. 2 от Договор за концесия за услуга, сключен на 05.10.2015 г. между
Общински съвет Брусарци и "ФИШ ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 111032534 и във връзка с подадено от
"ФИШ ИНВЕСТ" ООД Предизвестие с Вх. № РД-02-18-43/27.01.2017 г., Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
Прекратява по взаимно съгласие Концесионният договор, сключен на 05.10.2015 г. между
Общински съвет Брусарци и "ФИШ ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 111032534, за предоставяне на концесия
за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея
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 язовир,
публична общинска собственост: Язовир „Киселево ”, намиращ се в землището на с.Киселево,
ЕКАТТЕ 36957, общ..Брусарци, област Монтана, описан в АПОС №56/07.04.2003 г., считано от
20.04.2017 г.
2.
Упълномощава Кмета на община Брусарци, да представлява общинският съвет
при
прекратяването на концесията по т. 1.
1.

Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов
Димитров
3.
Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров

Поименно гласуване
За
Отсъства
За
За
За
За

7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова
Каменова
Приема
се

За
За
За
За
За
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