
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 

   ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 111 
 

от редовно заседание на Общински съвет Калояново, 

Пловдивска област, прието с Протокол № 14/29.09.2016 г. 
 

 ОТНОСНО: Издаване на разрешително от Кмета на Община Калояново за  

   ползване на воден  обект по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона  

   за водите  на наемател, с когото е сключен договор за язовир - 

   публична общинска собственост на територията на Община  

   Калояново  

 

ВНОСИТЕЛ: Георги Л.Георгиев – Кмет на община Калояново  

ДОКЛАДВА: ВЕСЕЛИН БОНОВ – Зам.кмет на община Калояново 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, в изпълнение  на чл. 52, ал.1, т.3, буква 

«б» от Закона за водите, 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   К А Л О Я Н О В О 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Дава съгласие Кмета на общината да издаде разрешително за ползване на воден 

обект-публична общинска собственост по реда на Закона за водите, отдаден под наем, 

съгласно договор на ЕТ „Нараш-Николай Башлийски” – гр.Баня, област Пловдив, със 

седалище и адрес на управление гр.  Баня, община Карлово, ул.”Средец”№ 9: а именно: 

 - язовир с кад. № 003003 на площ от 121,707 дка., находящ се в землището на с. 

Долна Махала ЕКАТТЕ 22191, община Калояново. Същият е отдаден под наем за срок 

от 10/десет/ години по силата на сключен договор за наем от 09.04.2015 г. между 

община Калояново и ЕТ „Нараш-Николай Башлийски” – гр.Баня, област Пловдив  

ІІ.При  откриване на  процедура  за издаване на разрешително да се спазват 

следните условия : 

 1. След влизане в сила  на решението на Общински съвет, заявителят  да  

представи в общинска администрация необходимите документи, ведно с данните, 

цитирани в  чл. 60, ал.1, т. 1-5 от Закона за водите, както и предвидените в същия закон 

документи по ал. 2 ,т.1.,2.,4., ал.4, т.5, буква „а” и „г”.Заявлението и приложените към 

него документи се подават в два екземпляра –единия в качеството на оригинал се 

представя върху  хартиен носител, а вторият като негов пълен  цифров аналог- върху  

магнитен носител. 

 2.В хода на издаване на разрешителните да се спазват всички срокове  по чл.61, 

чл.62, чл.62а, чл.64 и чл.67 от Закона за водите. 

 



 3.Копие от издаденото разрешително за ползване  на  горецитирания  воден  

обект да се изпрати  на Директора на Басейнова дирекция – Източно Беломорски 

район. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

         /Младен Петров/ 

Общ брой общински съветници      - 17 

Брой присъствали на гласуването   - 15 

Гласували  поименно "за"  - 14, както следва: 

 

№ 

 

Трите имена 

 

 

“за” 

 

“против” 

 

“въздържали се” 

 

1.  Младен Иванов Петров              „за“   

2. Петя Иванова Павлова „за“   

3. Христо Иванов Пищялов „за“   

4. Иван Борисов Бекиров „за“   

5. Франц Павлов Селимов   “въздържал се” 

6. Тодор Танев Димов „за“   

7. Йонко Иванов Вангов „за“   

8. Георги Илиев Тричков „за“   

9. Петър Рангелов Карадамянов „за“   

10. Живко Иванов Здравков    

11. Кръстю Иванов Кодошев „за“   

12. Иван Йосифов Яков „за“   

13. Сафет Шабан Ахмед „за“   

14. Пламен Данчев Николов „за“   

15 Йорданка Димитрова Порязова „за“   

16. Петранка Ив.Арабаджийска-Саид    

17. Павел Иванов Павлов „за“   

"Против"             - няма   

“въздържал се”              - 1 

 

Вярно при ОбС Калояново 

Протоколчик: 

 /В.Шахънска/  

 

Юрист ОбС Калояново: 

   /Йовка Якова/ 
 

 

 

 

 


