
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
  

РЕШЕНИЕ № 878 

по протокол № 36 от 27.09.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
   

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. 
 

/с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

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 бъде 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 „Салманово“ в землището на с. Салманово с площ 131 303 кв. м., 

представляващ ПИ с идентификатор 65187.171.1 по кадастралната карта на 

с.Салманово, с АОС № 0831/2001 г.; 

6. Язовир „Соара“ в землището на кв. Дивдядово с площ 345678 кв.м, 

представляващ ПИ с идентификатор 83510.569.27 по кадастралната карта на гр. 

Шумен,с АОС № 5133/2018 г.   

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

действия по прехвърлянето на имотите. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /М. Павлова/ 


