
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 
 

№ 81 
 

от извънредно заседание на Общински съвет Калояново, 

Пловдивска област, прието с Протокол № 11/11.07.2016 г. 
 

ОТНОСНО:Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане  

  стопанисването,поддръжката и експлоатацията на язовир - публична  

  общинска собственост. 

 

ДОКЛАДВА: ВЕСЕЛИН БОНОВ– Зам. кмет на община Калояново 
 

 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с §12, точка 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите 

/ДВ, бр.103/29.11.2013 год./ , 

 

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: 

 

 1.Открива процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията на Водоем,  поземлен имот № 025148 по КВС на с.Отец 

Паисиево, ЕКАТТЕ 54465, чрез предоставянето му  под наем. 

 2.Избора на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен таен 

търг  по реда на глава осма от НРПУРОИ „Условия и ред за провеждане на публично 

оповестени търгове и конкурси”. 

 3.Определя начална тръжна цена за Водоем с кад. № 025148 на площ от 1.645 

дка, находящ се в м.”Сивриджа” по КВС на с.Отец Паисиево, ЕКАТТЕ 54465 – 83.00 

лв. - годишен наем 

 4.Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовира -10 /десет/ години. 

 5.Специфични условия към участниците в търга: 

-участниците в търга ба бъдат юридически лица или еднолични търговци, 

регистрирани по реда на Търговски закон 

  6. Определя следните договорни условия: 

 6.1  След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава 

съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на 

воден обект, което се издава от кмета на община Калояново. 

 6.2 Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за 

осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./ както и Правилник за правилна и безопасна 

експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната 

инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год. 

 



 7. Правомощия по изпълнение на решението се предоставят на кмета на Община 

Калояново да извърши необходимите действия по провеждане на публичен търг с 

тайно наддаване и подписване на договор за наем с класирания на първо място 

участник. 

       

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

         /Младен Петров/ 

 

Общ брой общински съветници      - 17 

Брой присъствали на гласуването   - 17 

Гласували  поименно "за"  - 17, 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 „за“   

6. Тодор Танев Димов „за“   

7. Йонко Иванов Вангов „за“   

8. Георги Илиев Тричков „за“   

9. Петър Рангелов Карадамянов „за“   

10. Живко Иванов Здравков „за“   

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 „за“   

17. Павел Иванов Павлов „за“   

"Против"             - няма   

“въздържали се”              - няма 

 

 

 

 

Вярно при ОбС Калояново 

Протоколчик: 

 /В.Шахънска/  

 

Юрист ОбС Калояново: 

   /Йовка Якова/ 
 


