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РЕШЕНИЕ № 133
по протокол № 13 от 11.02.2021 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, разпоредбата на § 5, ал.2, във връзки с ал.1 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закон за концесиите, във връзка с разпоредбите на чл. 17, ал. 3, чл. 40, ал.2,
т. 1, чл.146, ал.2 и чл. 148, ал.1 от същия закон и Заявление с вх. 100-60/29.09.2020 г. от
Вълчо Иванов Куманов - Управител на НИК ООД, Общински съвет - Венец след
поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”

РЕШИ:
Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Венец, съгласно докладна записка
с вх.№ РД 90-00-113/05.02.2021 г., с което решение Кметът на Община Венец прекратява, в
качеството му на концедент и като изправна страна, Договор за концесия от 01.08.2014
год. между Кмета на Община Венец и НИК ООД, с ЕИК 127506172 вписано в ТР на РБ,
със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Лозенград” № 1, вх. 1, ап.42,
представлявано от управителя си Вълчо Иванов Куманов, сключеният концесионен
договор с предмет: обект – Водоем – Черноглавци, публична общинска собственост,
представляващ имот № 000039, находящ се в землището на с.Черноглавци, община Венец,
област Шумен с ЕКАТТЕ – 81061, актуван с Акт за публична общинска собственост №
22/09.01.2001, като договорът за концесия се счита прекратен от датата, на която влиза в
сила настоящото решение на Общинския съвет, както следва:
1.Общински съвет – Венец прекратява договор за концесия от 01.08.2014 год.
между Кмета на Община Венец в качеството на концедент и НИК ООД, с ЕИК 127506172
вписано в ТР на РБ, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Лозенград” № 1,
вх. 1, ап.42, представлявано от управителя си Вълчо Иванов Куманов, в качеството на
концесионер, по взаимно съгласие, без страните да си дължат обезщетения.
2. В предвид депозираното заявление от 29.09.2020 г. Общински съвет – Венец
освобожзава от задължение концесионера от първа вноска на годишно концесионно
плащане – до 31.01.2021 г., в предвид това, че към дата на постъпване на заявлението
концесионерът е изпълнил всички свои финансовите задължения по договора за концесия,
видно от констативен протокол от 08.01.2021 г.
3.Договорът за предоставяне на концесия се прекратява, считано от влизане на сила
на решение на Общински съвет Венец.

4. На основание разпоредбата на чл. 153, ал. 2 от Закон за концесиите да бъде
назначена комисия, която да предприеме необходимите действия за приемане на обекта на
концесия по реда на Закон за концесиите в срок до 30 дни от датата на прекратяване на
договора.
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