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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен 

воден обект - публична общинска собственост (язовир „Опитно поле“ в землището 

на гр. Елена) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В резултат на проведена процедура в изпълнение на Решение № 35 / 23.04.2015 г., на 

24.09.2015 г. община Елена е сключила с „Костадинов 1976“ ЕООД  договор за наем, с 

който язовир „Опитно поле“, публична общинска собственост, е отдаден за временно и 

възмездно ползване за срок от 10 години при годишна наемна цена в размер на 405 лв. без 

ДДС. 

Със заявление от 03.11.2017 г. наемателят, „Костадинов 1976“ ЕООД - гр. Елена, на 

основание чл. 46, ал. 1, във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 3 „а“ и „б“ от Закона за 

водите (ЗВ), е поискал от община Елена откриване на процедура за издаване на 

разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел по т. 2 от чл. 46, ал. 1 от ЗВ, 

а именно „аквакултури и свързаните с тях дейности“. 

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 „а“ от ЗВ, разрешително за водовземане от води, включително 

от язовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на 

минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени 

безвъзмездно за управление и ползване от общините, а също така и за ползване на водни 

обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 

1, т. 3 от ЗВ (за заустване на отпадъчни води в повърхностни такива), се издава от кмета 

на общината след решение на общинския съвет. 

Получено е Писмо № 3381 /28.09.2017 г. на РИОСВ - Велико Търново, с което е 

разпоредено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение „Аквакултури и свързаните с тях дейности“ с 

местоположение поземлен имот № 001565 (язовир), по КВС в землището на гр. Елена с 

възложител  „Костадинов 1976“ ЕООД - гр. Елена. 
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 50, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1, и чл. 52, ал. 1, т. 3 „а“ 

и „б“ от Закона за водите, и чл. 34 от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги, Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден 

обект - публична общинска собственост, а именно: язовир „Опитно поле“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 001565 с площ 9.810 дка в землището 

на гр. Елена, на името на „Костадинов 1976“ ЕООД - гр. Елена, ул. „Костовска“ № 

29, ЕИК по БУЛСТАТ: 204267910, с управител Станимир Иванов Костадинов, в 

качеството му на наемател съгласно Договор за временно и възмездно ползване № 

РД.02.11 - 483 / 24.09.2015 г. 

2. Определя срок на валидност на разрешителното за ползване на обекта: за времето 

на действие на Договор за временно и възмездно ползване № РД.02.11 - 483 / 

24.09.2015 г., сключен между община Елена и „Костадинов 1976“ ЕООД - гр. Елена. 

При прекратяване на договора, независимо по каква причина, разрешителното 

следва да се счита за обезсилено и да бъде отнето. 

3. Възлага на кмета на община Елена да издаде разрешителното за ползване след 

заплащане на дължимата такса по т. 41 от Приложение № 2 към Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Петя Ст. Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП“ 

20.11.2017 г., 11:00 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


