
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И   С  Ъ  В  Е  Т–Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул. “Ил.Макариополски” №24, тел./факс (06151)25-57 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№32/30.03.2001г. 
 

ПРОТОКОЛ №6/30.03.2001 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на концесии върху недвижими имоти-
публична общинска собственост 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.69, ал.1, т.4, чл.71, 

ал.1, т.1 и ал.2, чл.72 от Закона за общинската собственост и чл.9 от Наредбата за 
предоставяне на общински концесии на Общински съвет -Елена, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р   Е   Ш   И   : 

 
 1.Открива процедура за предоставяне на концесия за срок от 10 години на 
следните язовири - публична общинска собственост: 
 а/язовир “Крумчевци” с площ 5,377 дка /ЕКНМ 38337/ по плана за 
земеразделяне на с.Константин с начално концесионно  възнаграждение  2 200 
лева и депозитна вноска 220 лева; 
 б/язовир “Батаклика” с площ от 24,695 дка /ЕКНМ 38337/ по плана за 
земеразделяне на с.Константин с начално концесионно  възнаграждение 10 000 
лева и депозитна вноска 1000 лева; 
 в/язовир “Константин” с площ от 23,589 дка /ЕКНМ 38337/ по плана за 
земеразделяне на с.Константин с начално концесионно  възнаграждение 9 500 
лева и депозитна вноска 950 лева; 
 г/язовир “Руховци” с площ от 23,241 дка /ЕКНМ 63495/ по плана за 
земеразделяне на с.Руховци с начално концесионно  възнаграждение   9300 лева 
и депозитна вноска 930 лева; 
 д/язовир “Беброво” с площ от 101,111 дка /ЕКНМ 03054/ по плана за 
земеразделяне землището на с.Беброво с начално концесионно  възнаграждение   
40 000 лева и депозитна вноска 4000 лева; 
 2.Концесионерът да се определи чрез провеждане на търг с тайно 
наддаване. 
 3.Задължителни условия: 
 а/концесионерът се задължава да спазва изискванията относно 
стопанисването и експлоатацията, предписани от комисията, извършваща 
ежегодни проверки на техническото състояние на язовирите; 



 б/концесионерът се задължава да не предоставя на трети лица права върху 
язовира - предмет на концесията и да не го обременява с никакви тежести - 
ипотеки, залози и др.; 
 в/концесионерът се задължава да провежда концесионните действия, 
предмет на договора, при спазване изискванията на екологичната нормативна 
уредба и цялото останало законодателство, засягаща концесията; 
 г/концесионерът се задължава след изтичане срока на договора да 
предостави обратно на концедента обекта- предмет на концесията, в състояние, 
годно за експлоатация; 
 д/ концесионерът се задължава да предостави при поискване от страна на 
концедента и необходимост вода от язовира - обект на концесията. 
 е/концесионерът се задължава да ползва язовира, съгласно неговото 
предназначение за рибовъдство и напояване и при необходимост от ремонт и 
ново строителство да извършва същите след писмено одобрение на концедента и 
след извършване на съгласуванията, предвидени в нормативните актове; 
 ж/определеният концесионер се задължава в съотвествие с чл.46, ал.1, ал.2 
и ал.3 от Закона за водите да получи разрешение за водоползване. 
 4.За язовир “Руховци” извършването на ремонта, съгласно предписанията 
на комисията на Гражданска защита от 02.08.2000 г. за техническото състояние да 
се извърши за сметка на концесионното възнаграждение в размер не по-голям от 
3 000лв.. 
 5.Определя комисия за провеждане на търговете в състав: 
 председател : инж.Иван Маринов - зам.кмет 
 секретар  Румяна Антонова -н-к отдел “ОСП” 
 членове  1.Свилен Шарков - юрист 

двама общински съветници –Костадин Димитров и 
Красимир Николов 

 резервни членове: Стефан Гавраилов- директор дирекция “СА” 
    един общински съветник 
 6.Неуредените права и задължения на страните се уреждат с договора, 
сключен между тях и съобразно Наредбата за предоставяне на общински 
концесии и ЗОС . 
 7.Информация за другите изисквания, свързани с характера на концесията 
се предоставят от служба “ОСП” при Община Елена. 
 8.Възлага на кмета на общината да организира процедурата по 
провеждането на търговете. 
 
 
 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
        /д-р Д.Лаловска/ 
 

 


