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РЕШЕНИЕ № 1073 

по протокол № 43 от 25.04.2019 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. 

 

/I и II - с 33 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”/ 

/III - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

І. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и §33 от Заключителните разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите Общински съвет Шумен дава 

съгласие допълнително да бъде прехвърлена безвъзмездно на държавата собствеността на 

следните общински язовири на територията на община Шумен: 

1. 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 имотът е отразен като 

публична общинска собственост. 

2. 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. 

 

ІІI. Кметът на общината да предложи, съобразно раздел IV, т. 10 от сключените 

договори с наемателите, те да поемат разхода, който е приет законово след изменение на 

Закона за водите, съгласно което изменение всеки язовир трябва да има оператор на 

язовирна стена. При липса на съгласие от наемателите да бъдат предприети необходимите 

действия язовирите да бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /П. Георгиева/ 


