
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 801 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на 

воден обект – публична общинска собственост 

 

 

На основание 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б“ 

от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление за издаване на разрешително за 

ползване на воден обект – язовир – публична общинска собственост (по чл. 46,              

ал. 1 от ЗВ), с рег. индекс № 26-00-1018/26.11.2021 г. от „Аквапродукт Маринчев“ 

ЕООД и предложение с Вх.  № 1453/17.06.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 

община Свищов, Общински    съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Кметът на община Свищов да издаде разрешително за 

ползване на воден обект (публична общинска собственост) – язовир „Ливадето“ 

(ПИ с идентификатор 23431.153.218, номер по предходен план 000218 в землището 

на с. Драгомирово, община Свищов) за аквакултури и свързаните с тях дейности на 

„Аквапродукт Маринчев“ ЕООД (ЕИК 202699736). 

2. В изпълнение на решението по т. 1, възлага на Кмета на община Свищов да 

предприеме необходимите следващи действия за издаване на разрешително за 

ползване на воден обект – публична общинска собственост. 

МОТИВИ: В Община Свищов е депозирано заявление (рег. индекс № 26-00-

1018/26.11.2021 г.) за издаване на разрешително за ползване на воден обект – 

язовир „Ливадето“ (ПИ с идентификатор 23431.153.218, номер по предходен план 

000218, публична общинска собственост) от „Аквапродукт Маринчев“ ЕООД (ЕИК 

202699736) „за аквакултури и свързаните с тях дейности – развъждане и 

отглеждане на риби“.  

Към заявлението е приложен действащ Договор № 01/15.11.2021 г. за наем на 

нежилищен общински имот, част от имот публична общинска собственост, а 

именно: язовир „Ливадето“ (ПИ с идентификатор 23431.153.218, номер по 

предходен план 000218 в землището на с. Драгомирово, община Свищов), за срок: 

пет години, считано от 16.11.2021 г. или до безвъзмездното му прехвърляне в 



собственост на Държавата (съгл. Решение № 961/25.10.2018 г. на Общински съвет – 

Свищов). 

С оглед разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 2,  чл. 50, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 3, 

буква „б“ от Закона за водите (ЗВ), водните обекти – публична общинска 

собственост подлежат на разрешителен режим за водовземане и ползване, като 

компетентен орган за издаване на разрешително за ползване на воден обект за 

аквакултури и свързаните с тях дейности е кметът на общината след решение на 

общинския съвет. 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


