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                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №107 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №15 ОТ 22.12.2020 г. 

 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – общинска 

собственост, находящи се на територията на община Съединение, чрез предоставянето 

им под наем 

 
 
 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Kмет на Община Съединение 
 
 
 

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

администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и             

§ 12, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (обн. – ДВ, бр. 103 от 2013г., изм. и доп. – ДВ, бр. 

58/2015г.), предвид изложените в докладна записка с вх.№311 от 14.12.2020г. 

фактически основания, Общински съвет – Съединение 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за откриване на процедури за избор на оператор на язовирна 

стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на следните язовири, 

чрез предоставянето им под наем, за срок от 10 години, след провеждане на публичен 

търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, както следва: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 23426.115.947, с площ 44172 кв.м., НТП 

„Язовир”, местност „Дере аса” по КККР на с. Драгомир, общ. Съединение, одобрени 

със Заповед № РД-18-813/25.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК;   

1.2. Поземлен имот с идентификатор 23426.30.911, с площ 68358 кв.м., НТП 

„Язовир”, местност „Кюпрю дере” по КККР на с. Драгомир, общ. Съединение, 

одобрени със заповед № РД-18-813/25.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

1.3. Поземлен имот с идентификатор 51069.18.306, с площ 24206 кв.м., НТП „За 

друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” по КККР на с. Найден Герово, общ. 

Съединение, одобрени със заповед № РД-18-817/25.11.2019г. на Изпълнителния 

директор на АГКК;  

1.4. Поземлен имот с идентификатор 78392.4.14, с площ 475976 кв.м., НТП 

„Язовир” по КККР на с. Церетелево, общ. Съединение, одобрени със заповед № РД-18-

819/ 25.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК и  

 

 



1.5. Поземлен имот с идентификатор 58058.7.35, с площ 61563 кв.м., НТП „За 

друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” по КККР на с. Правище, общ. 

Съединение, одобрени със заповед № РД-18-818/25.11.2019г. на Изпълнителния 

директор на АГКК. 

2. За всеки един от обектите по т. 1 от настоящото решение да бъда проведена 

отделна тръжна процедура.  

3. Определя начална тръжна цена, в размер на 20,00 лв./дка, годишен наем, за 

всеки един от обектите по т. 1, и депозит, в размер на 50 % от НТЦ за едногодишен 

наем.  

4. Участниците в процедурите следва да отговарят на изискванията за оператор 

на язовирна стена по смисъла на Закона за водите.  

5. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе публичен търг за 

отдаване под наем на обектите по т. 1 на настоящото решение по реда на Наредбата за  

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

6. Упълномощава Кмета на Община Съединение да сключи договори за наем със 

спечелилите процедурите участници, като условията в тях бъдат съобразени с 

изискванията на Закона за водите и всички други нормативни актове, относими към 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и съоръженията към тях.  

   

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от 

Закона за общинската собственост и § 12, т. 2 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. – ДВ, бр. 

103 от 2013г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58/2015г.) и с фактически основания: 

откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – общинска собственост, 

находящи се на територията на община Съединение, чрез предоставянето им под наем. 
 
 
          Председател на  

                                                              Общински съвет: ------ПП------ 

                                                                                                                /Кристина Крислова/ 

                                                                     Водил протокола: -----П----- 

                                                                                                     /Гергана Кошева/ 
 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 13 

Общ брой гласували-общински съветници: 13 

„За“ – 13 

„Против“- 0 (няма) 

 „Въздържали се“ – 0 (няма) 

 

 
 


