
До Председателя на 
Общински съвет - Шумен 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – 
кмет на Община Шумен 

 
Относно: Решение за отдаване под наем на язовирите – публична 

общинска собственост 
 
Язовирите – собственост на община Шумен, представляват публична 

общинска собственост съгласно чл. 19, т. 4, б. „в” от Закона за водите.  
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост Свободни 

имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават 
под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на 
общинския съвет. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, с решение на общински 
съвет, имоти и части от имоти публична общинска собственост, могат да се 
отдават под наем съобразно предназначението им и при условие, че не се 
препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени, за срок до 
десет години, по реда на Наредбата за публични търгове и публично оповестени 
конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с имоти и вещи - общинска 
собственост. 

Във връзка с изискванията на ЗОС и НРПУРОИ предложението на 
общинската администрация е язовирите – публична общинска собственост, да се 
отдават под наем за срок от десет години, съобразно предназначението им за 
риборазвъждане, стопански и спортен риболов. 

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен 
да вземе следните  

    РЕШЕНИЯ: 
1. На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.15, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, язовирите на 
територията на Община Шумен, представляващи публична общинска 
собственост, да се отдават под наем съобразно предназначението им за 
риборазвъждане, стопански и спортен риболов, за срок от десет години, чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за 
провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за 
предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество. 

2. Упълномощава кмета на общината да провежда публичните търгове или 
публично оповестените конкурси  и да сключва договорите за наем.  
 
Вносител:  
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласувано,      
Росица Антонова 
Зам.кмет по СВИР 


