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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 182 / 29.12.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 17 / 29.12.2022 г. 

 

 

Относно: Предложение за изменение на Договор № РД.02.11 - 2 / 15.01.2003 г. 

относно предоставяне на концесия на плувен комплекс - публична общинска 

собственост на Община Елена 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за концесиите и § 5, ал. 2, във връзка с 

ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите във връзка с  

чл. 141, ал. 2 от същи закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

9 гласа „за”, „против”- 1 „въздържали се”- 3/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема заявление с вх. № ФС.03.06-3 (1) / 07.10.2022 г. от концесионера „СИВ – 

2002“ ЕООД за изменение на Договор РД.02.11 - 2 от 15.01.2003 г., изменен с 

допълнително споразумение от 28.01.2011 г. за предоставяне на концесия върху 

нежилищен имот - публична общинска собственост, а именно: плувен 

комплекс с обща площ от 6 700 кв.м, включващ два плувни басейна с 

прилежащ терен и обслужващата инфраструктура, находящ се на ул. 

„Кършовска“ в гр. Елена за удължаване с една трета от срока, за който е 

сключен – 20 години, т. е. с 6 години и 6 месеца. 

2. Изменя Договор № РД.02.11 - 2 от 15.01.2003 г., изменен с допълнително 

споразумение от 28.01.2011 г., сключен между Община Елена и „СИВ – 2002“ 

ЕООД, чрез удължаване на определения с Решение № 38 / 10.07.2002 г. на 

Общински съвет Елена срок с 6 години и 6 месеца., считано от 01.02.2023 г. 

 

 

 

 

 



 

2.1. Изменя срока в чл. 2, ал. 1 от концесионния договор, както следва: 

Стара редакция: 

Чл. 2. /1/. Договорът се сключва за срок от 20 години, считано от първия ден на 

месеца, който следва месеца, през който е извършено подписването му. 

Нова редакция: 

Чл. 2. /1/. Договорът се сключва за срок от 26 години и 6 месеца, считано от 

първия ден на месеца, който следва месеца, през който е извършено 

подписването му. 

2.2. Актуализира годишното концесионно възнаграждение по чл. 41, ал. 1,        

т. 1.2. от Договор № РД.02.11 - 2 / 15.01.2003 г., последващо изменен с 

допълнително споразумение от 28.01.2011 г., като вместо 1 212.00 лв., 

концесионното възнаграждение става 1 425.30 лв. без. вкл. ДДС. 

3. Всички останали клаузи на Договор № РД.02.11 - 2 / 15.01.2003 г., както и на 

сключените допълнителни споразумения към същия, остават непроменени. 

4. Възлага на кмета на община Елена: 

4.1. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение, да подпише 

Допълнително споразумение № 2 към Договор № РД.02.11 - 2 от 15.01.2003 

г., изменен с допълнително споразумение от 28.01.2011 г.; 

4.2. В 30-дневен срок от сключването на споразумението по т. 4.1., да 

публикува в Националния концесионен регистър обявление за изменение 

на възложена концесия с минимално съдържание, съобразно 

регламентираното в Закона за концесиите. 

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


