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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 66/18.05.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 6/18.05.2012 г. 
 
 
Относно: Откриване на процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под наем 
на язовир, публична общинска собственост, намиращ се в землището на с. Беброво 
 
 

На основание, чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и с чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост и §4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдружения за напояване, и 
съгласувателно писмо 07-250 / 26.03.2012 г. на Министъра на земеделието и храните, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Открива процедура за отдаване под наем за срок от десет години, чрез 

провеждане на търг с тайно наддаване за язовир, публична  общинска собственост, а 
именно: язовир, съставляващ имот № 000617 с ЕКТТЕ 03054, с площ от 101.111 дка, 
намиращ се в землището на с. Беброво, община Елена, при граници: имот № 184100 – 
полски път на община Елена; имот № 000537 – дере на община Елена; имот № 000466 – 
залесена територия на МЗГ – ДЛ / ДДС; имот №185010 – изоставена нива на земи по 
чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 185100 – полски път на община Елена; имот № 315008 – 
залесена територия на насл. на Тодор Аврамов Танчев; имот № 315007 - залесена 
територия на наследниците на Никола Станчев Кожаров; имот № 176001 – изоставена 
нива на наследниците на Йордан Йорданов Чифудов; имот №176002 – изоставена нива 
на Величка Михайлова Павлова; имот № 315006 - залесена територия на МЗГ – ДЛ / 
ДДС, имот № 315005 - залесена територия на наследниците на Мария Стефанова 
Кожухарова; имот № 315004 - залесена територия на Васил Михайлов Василев; имот № 
315003 – залесена територия на наследниците на Стефан Недев Арабаджиев; имот № 
315002 – залесена територия на наследниците на Георги Стойчев Ангелов; имот № 
315001 – залесена територия на Михаил Петров Векилов, актуван като публична 
общинска собственост с АОС № 175 / 06.05.1998 г. като публична общинска 
собственост, вписан е в Службата по вписвания на 25.03.2005 г. под № 68, том ІІІ. 

2. Определя първоначална тръжна цена според оценката на „Секор – експерт” 
ЕООД в размер на 1337 (хиляда триста тридесет и седем) лв. - наемна цена за година, 
платима на две равни вноски съответно до 31 май и 20 декември на съответната година. 

 
 



3. Утвърждава тръжни условия както следва: 
3.1 До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи 
просрочени парични задължения към община Елена, закупили тръжна 
документация и подали предложения в указания срок; 
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена. 

4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 
4.1. Заявление за участие в търга; 
4.2. Предложение за цена; 
4.3. Проектодоговор; 
4.4. Тръжни условия; 
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга; 
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 
4.7. Акт за общинска собственост на имота (ксерокопие). 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 
Председател: Йордан Димитров – заместник кмет на община Елена 
и членове:  Надя Недялкова – юрист; 

Петя Добрева - Костадинова – главен експерт „ОСКП”; 
Силвия Мирянова – счетоводител; 
Йордан Йорданов -  общински съветник; 
Милко Моллов - общински съветник. 

Резервни членове: 
инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС”; 
Магдалена Борисова – общински съветник; 

6. Възлага на кмета на община Елена провеждането на търга за отдаване под 
наем на горецитирания имот и го упълномощава да сключи договор със спечелилия  
търга участник за срок от десет години. 

 
 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


