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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 343 

 

взето с Протокол № 27 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 29.01.2018 година 

  

 

            По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

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

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир чрез предоставянето му 

под наем” 

предвид следните мотиви: на територията на община Садово е разположен 

воден обект – имот № 000006 с площ от 54.537 дка по плана за земеразделяне на 

село Болярци. Представлява язовир. Имотът е със статут на публична общинска 

собственост. За същия няма сключен текущ договор за стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията му. Концесионната процедура не е удачна в 

случая, тъй като е дълга и скъпо струваща, а същевременно язовирът е много 

малък. Целесъобразно е вземане решение за откриване на процедура за избор на 

оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на язовира чрез предоставянето му под наем            и 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

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

бр. 58 от 2015 г.), Чл. 8, ал.1, чл. 14 ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
           І. Общински съвет-Садово дава съгласие за откриване на процедура за 

избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на воден обект, представляващ имот с № 000006 – язовир, със 

статут по Закон на публична общинска собственост, с площ от 54.537 дка по 

плана за земеразделяне на село Болярци, община Садово (АПОС № 234 от 

23.11.2017год.), чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години, след 

провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, с първоначална 

годишна наемна тръжна цена на декар в размер на 30(тридесет) лева. 



         ІІ. Възлага на кмета на Общината изпълнението на т. І от това решение след 

получаване на съгласие от надзорния орган – Министерство на земеделието, 

храните и горите, като предоставя на кмета правото да определи условията на 

търга и клаузите на договора за наем. 

           
 
            По т. 8 се извърши поименно гласуване. 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    15 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА              
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