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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 213 

 

взето с Протокол № 17 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 22.02.2017 година 

  

 

            По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир чрез предоставянето му 

под наем” 

предвид следните мотиви: разположеният на територията на община Садово 

воден обект – имот № 000301 с площ от 49.100 дка представлява язовир, със 

статут на публична общинска собственост. За същия няма сключен текущ договор 

за стопанисването, поддръжката и експлоатацията му. Няма данни язовирът да е 

изграден от бившите земеделски кооперации – АПК, ТКЗС или ДЗС. Не са 

изградени съоръжения за напояване. Целесъобразно е откриване на процедура за 

избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на язовира чрез предоставянето му под наем           и 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, § 12 т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013г., изм. и доп. бр. 

58 от 2015г.), Чл. 8 ал. 1, Чл. 14 ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

       
          І. Общински съвет-Садово дава съгласие за откриване на процедура за избор 

на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката  и 

експлоатацията на воден обект, представляващ имот с № 000301 – язовир, със 

статут по закон на публична общинска собственост, с площ от 49.100 дка по плана 

за земеразделяне на село Богданица, община Садово(АПОС  № 2 от 06.04.2006г.), 

при граници на имота: имот № 000288-др. селскостопанска територия, имот № 

000282-залесена територия, имот № 000310-пасище, мера, имот № 000302-друга 

селскостопанска територия, имот № 000306-пасище, мера, имот № 000780-канал и 

имот № 000308-пасище, мера, чрез предоставянето му под наем за срок от 10 

години, след провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, с 



първоначална годишна наемна тръжна цена на декар в размер на 30(тридесет) 

лева. 

          ІІ. Възлага на кмета на Общината изпълнението на т. І от това решение като 

му предоставя права да определи условията на търга и клаузите на договора за 

наем. 

 

 

          По т. 10 се извърши поименно гласуване. 
 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   16 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    14 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   2 
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