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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 32 / 26.02.2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 2 / 26.02.2013 г. 
 
Относно: Приемане от Общински съвет – Елена на декларация в подкрепа 
искането на риболовците от община Елена да не бъде забраняван риболова в 
язовир „Йовковци” 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена приема следната 
декларация:  

 
ДО 
Президента на 
Република България 
ДО 
Народното събрание 
ДО 
Министерски съвет 
ДО 
Министерство на  
околната среда и водите 
ДО 
Областен управител на 
Област Велико Търново 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 на  

Общински съвет - Елена 
 

Общински съвет – Елена подкрепя справедливото искане на гражданите и 
риболовците от община Елена да не се налага забрана на риболова във водите на язовир 
”Йовковци”, за срок от 3 до 5 г., каквото е намерението на МОСВ видно от публикация 
във в.”Борба” от 05.02.2013 година. 

Както добре знаете, съществен поминък на населението в общината – туризма е 
пряко зависим от любителския риболов в язовир „Йовковци”. Много собственици на 
семейни хотели и къщи за селски туризъм, ще останат без гости и без препитание в този 
и без това беден район.  Местните любители на въдичарския риболов ще останат без 



единствения свободен водоем за практикуване на любимия спорт. Пълната забрана на 
риболова в яз. „Йовковци” ще доведе до отлив на туристите. 

Въдичарите не са основен замърсител на язовира, много често сами се 
организират в почистването на района около водоема /често събраните отпадъци от 
почистването остават неизвозени до сметището/. 

Според нас замърсяването се дължи най-вече на бракониерските набези и 
занижения контрол от страна на ръководството на язовира. Не са редки случаите на 
промишлен риболов с моторни лодки във водите на язовира. /За тях предстоящата 
забрана вероятно пак няма да важи/. 

Настояваме за запазване сегашния режим на ползване на язовира за любителски 
риболов. 
 

С уважение, 

 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 

 


