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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска 

собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, 

бр. 55  от 03.07.2018 г. 

 

Община Шумен е собственик на 15 броя язовири, един от които е в 

съсобственост с частно лице. Ежегодно общината влага значителни парични 

средства за изпълнение изискванията на чл.141 от Закона за водите за 

осигуряване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и 

на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им 

състояние.  

В последното изменение и допълнение на Закона за водите, обн. ДВ, 

бр.55 от 03.07.2018г., с текста на §33 от Заключителните разпоредби се дава 

възможност на кметовете на общини в тримесечен срок от влизане в сила на 

закона да прехвърлят безвъзмездно на държавата собствеността на язовирите 

по тяхна преценка. В този срок, който изтича на 07.10.2018 г., в 

Министерството на икономиката кметът на общината внася мотивирано 

предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на правото на 

собственост на общинските язовири на основание на вече взето решение на 

общинския съвет за това. 

Предложението на общинската администрация е да бъдат прехвърлени в 

собственост на държавата следните общински язовири на територията на 

община Шумен: 

1.Язовир „Ивански II“ в землището на с. Ивански, с АОС № 3461/2011 г.  

Язовирът е отдалечен от населените места и е труднодостъпен.От 

няколко години язовирът е бил без наемател, а тези които са го наемали се 

отказват за кратко време поради следните причини: Язовирът е със затлачено 

дъно /плитка вода/, за което е необходимо да бъде рекултивиран и изисква 

значителни средства. Водосборната област е малка. Язовирната стена не е в 

добро техническо състояние – има филтрация в петата на стената, 

съоръженията към нея са неизправни и е обрасла с дървесна растителност. Има 

предложения от експертните комисии за извеждане от експлоатация. За целта е  

необходимо да бъде изготвен технически проект с количествено-стойностна 

сметка и осигуряване на финансови средства за това.  



 

 

 

2. Язовир „Дибич“ в землищата на с. Дибич и гр. Шумен, с АОС № 

5126/2018 г.; 

Язовир „Дибич“ е потенциално опасен. В заливната му зона попадат ж.п. 

линия Шумен – Комунари, второкласен републикански път Е-73, с. Дибич и 

земеделски земи. Язовирът се захранва каскадно от язовир Шумен, който е 

държавна собственост. Техническото съоръжение за изпускане на водата не 

работи, като за целта е монтирана сифонна уредба и обходен канал, 

осигуряващи безопасна експлоатация на язовира, компенсиращи временно 

функциите на изпускателя. Необходим е ремонт на изпускателя и входната 

шахта, което се извършва от специални водолазни екипи за подводна работа. 

3. Язовир „Градище“ в землището на с. Градище, с АОС № 5132/2018 г.; 

Язовирът от построяването му през 1969 г. не е използван по 

предназначение, поради липса на водосборна област за захранването му. 

Язовирната стена и техническите съоръжения към нея не са обслужвани през 

този период и дъното на язовира е затлачено. От направените проверки от 

компетентните органи е констатирано, че е същият следва да бъде изведен от 

експлоатация, за което е необходимо да бъде изготвен технически проект с 

количествено-стойностна сметка и осигуряване на финансови средства за това.  

4. Язовир „Овчарово“ в землището на с. Овчарово, с АОС № 4527/2016г. 

Язовирът е отдалечен от населените места, труднодостъпен е и не се 

охранява. От няколко години язовирът е без наемател. Община Шумен не 

разполага с екип от специалисти за техническото поддържане на язовира и на 

съоръженията му.  

5. Язовир „Царев брод –I“ в землището на с. Царев брод, с АОС № 

4924/2017 г. 

6. Язовир„Царев брод – II“ в землището на с. Царев брод, с АОС № 

4526/2016 г.   

Язовирите „Царев брод –I“ и „Царев брод – II“ са каскадно разположени 

и имат малка водосборна област. И двата язовира са с натрупани наноси на 

дъното, което налага тяхната рекултивация. Необходим е ремонт на 

преливниците им и на изпускателите. Язовирите са с дългогодишни наематели, 

които не полагат неоходимите грижи за поддържането им.  

Предвид изложеното и поради факта, че общината не разполага с 

нужния експертен капацитет от специалисти, както и с финансов ресурс за 

поддържането на язовирите, предлагам  Общински съвет да вземе следното   

  

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и §3 от Заключителните 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите 

Общински съвет - Шумен дава съгласие да бъдe прехвърлена безвъзмездно на 

държавата собствеността на следните общински язовири на територията на 

община Шумен: 

1.  Язовир „Ивански II“ в землището на с. Ивански, целият с площ 20 421 

кв.м., състоящ се от ПИ с идентификатор 32158.254.399 и ПИ с 



 

 

идентификатор 32158.254.398 по кадастралната карта на с. Ивански, с 

АОС № 3461/2011 г.; 

2. Язовир „Дибич“ в землището на с. Дибич и гр. Шумен, целият с площ 

129 692 кв.м., състоящ се от ПИ с идентификатор 20938.108.5  и ПИ с 

идентификатор 20938.108.4  по кадастралната карта на с. Дибич  и ПИ 

с идентификатор 83510.387.16 по кадастралната карта на гр. Шумен, с 

АОС № 5126/2018 г.; 

3. Язовир „Градище“ в землището на с. Градище с площ 70 358 кв.м., 

представляващ ПИ с идентификатор 17573.2.79 по кадастралната 

карта на с. Градище, с АОС № 5132/2018 г.; 

4. Язовир „Овчарово“ в землището на с. Овчарово, целият с площ 

271 974 кв. м., състоящ се от ПИ с идентификатор 53240.21.13 и ПИ с 

идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с.Овчарово, с 

АОС № 4527/2016 г.; 

5. Язовир „Царев брод –I“ в землището на с. Царев брод с площ 29636 

кв.м., представляващ ПИ с идентификатор 78104.40.20 по 

кадастралната карта на с.Царев брод., с АОС № 4924/2017 г.; 

6.  Язовир„Царев брод – II“ в землището на с. Царев брод с площ 44094 

кв.м, представляващ ПИ с идентификатор 78104.40.24 по 

кадастралната карта на с.Царев брод,с АОС № 4526/2016 г.   

 

2. Възлага на Кмета на община Шумен да извърши всички необходими 

действия по прехвърлянето на имотите. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на община Шумен 
 

Предложил: 

Росица Антонова 

Заместник-кмет ИР 

 

Инж. Пенка Василева 

Началник отдел УОС 

 


