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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН     

  

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. 

 

Към момента община Шумен е собственик на 14 броя язовири, и един 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 даде 

възможност на кметовете на общини след влизането в сила на закона да 

прехвърлят безвъзмездно на държавата собствеността на язовирите по тяхна 

преценка. Във връзка с това кметът на общината внесе в Министерството на 

икономиката мотивирано предложение за безвъзмездно прехвърляне на 

държавата на правото на собственост на 6 (шест) броя общинските язовири на 

основание на взето Решение № 878 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на 

общинския съвет за това. 

 

Предложението на общинската администрация е да бъдат прехвърлени в 

собственост на държавата и следните 8 (осем) общински язовири на 

територията на община Шумен, както следва: 

1.Язовир “Белокопитово” в землището на с. Белокопитово с АОС №  

5042/2018 г. Язовирът е отдалечен от населенот място и е труднодостъпен.  

2.Язовир “Костена река”  в землището на с. Костена река с АОС № 

4979/2017 г. Язовирът се намира в стопанския двор на Земеделската 

кооперация. Язовирът е с натрупани наноси на дъното, което налага 

рекултивацията му. Необходимо е проектиране и изграждане на нов 

изпускател.  
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3.Язовир “Друмево” в землището на с. Друмево с АОС № 4528/2016 г.   

Язовирът е отдалечен от населенот място и е труднодостъпен. Ежегодно се 

налагат частични ремонти по преливника, втока и оттока.  

4.Язовир “Илия Блъсков” в землището на с. Илия Блъсково с АОС № 

3459/2011 г. 

5.Язовир “Велино” в землището на с. Велино с АОС № 5073/2018 г. 

Язовира е с натрупани наноси на дъното, което налага рекултивацията му.  

6.Язовир “Новосел” в землището на с. Новосел няма АОС . Язовирът  

изцяло е запълнен с наноси до кота преливен ръб. Практически неможе да 

завирява водни маси, не подлежи на възстановяване.  

7.Язовир “Царев брод І” в землището на с. Царев брод с АОС № 

4924/2017 г. 

8.Язовир “Царев брод ІІ” в землището на с. Царевброд 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 и изпускателите им.  

 

Финансовите средства които постъпват в общината от наемите на  

отдадените язовири, не са достатъчни дори и за поддръжката на язовирите без 

наематели. 

 

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: 

 

І. 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 допълнително да бъдe прехвърлена 

безвъзмездно на държавата собствеността на следните общински язовири на 

територията на община Шумен: 

1.Язовир “Белокопитово” в землището на с. Белокопитово с площ 84 432  

кв.м.  представляващ ПИ с идентификатор 55316.56.100 по кадастралната карта 

на с. Белокопитово, с АОС № 5042/2018 г.;  

2.Язовир “Костена река”  в землището на с. Костена река с площ 25 470  

кв.м. представляващ ПИ с идентификатор 38892.5331 по кадастралната карта 

на с. Костена река, с АОС 4979/2017 г.; 

3.Язовир “Друмево” в землището на с. Друмево с площ 60 573 кв.м. 

представляващ ПИ с идентификатор 23813.23.83 по кадастралната карта на с. 

Друмево, идентификатор 37135.12.23  по кадастралната карта на с. Кладенец, 

идентификатор 37135.12.24 по кадастралната карта на с. Кладенец  

идентификатор 37135.12.34 по кадастралната карта на с. Кладенец и  
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идентификатор 37135.12.35 по кадастралната карта на с. Кладенец  с АОС 

4528/2016 г;.  

4.Язовир “Илия Блъсков” в землището на с. Илия Блъсково с площ 56 384 

кв.м. представляващ ПИ с идентификатор 32706.13.59 по кадастралната карта 

на с. Илия Блъсков, с АОС № 34598/2011 г.; 

5.Язовир “Велино” в землището на с. Велино с площ 107 503 кв.м. 

представляващ ПИ с идентификатор 10464.76.65 по кадастралната карта на с. 

Велино, с АОС № 5073/2018 г.   

6.Язовир “Новосел” в землището на с. Новосел с площ 12 000 кв.м. 

Поземлени имоти: № 000294 с НТП “Язовир” – обособена залятата площ, 

преливника и бързотока след него и № 000293 с НТП “Язовир” – обособява 

язовирната стена в частта и на корона и сух откос – в землището на с. Новосел. 

Няма АОС, като в КВС имота е отразен, като публична общинска собственост. 

7.Язовир “Царев брод - І” 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.; 

8.Язовир “Царев брод - ІІ” 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.   

 

 

ІІ. 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 

 

Изготвили: 

Красимир Косев 

Гл. специалист ПДЗН 

 

Дилян Узунски 

Гл. експерт ОМП 

 

 

 
 


