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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 40 / 24.03.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 24.03.2016 г. 

 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект - публична общинска собственост (язовир „Беброво) 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 50, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1, 

и чл. 52, ал. 1, т. 3 „а“ и „б“ от Закона за водите, и чл. 34 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден 

обект - публична общинска собственост, а именно: язовир „Беброво“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 000617 с площ 101.111 дка в 

землището на с. Беброво, община Елена на името на „Еко Аква ВТ“ ЕООД - гр. 

Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 203639838, с 

управител Йордан Георгиев Дончев - наемател съгласно Договор за временно и 

възмездно ползване № РД.02.11 -474 / 07.09.2015 г. 

2. Определя срок на валидност на разрешителното за ползване на обекта: за 

времето на действие на Договор за временно и възмездно ползване № РД.02.11-474 

/ 07.09.2015 г., сключен между община Елена и „Еко Аква ВТ“ ЕООД - гр. Велико 

Търново. При прекратяване на договора, независимо по каква причина, 

разрешителното следва да се счита за обезсилено и да бъде отнето. 

3. Възлага на кмета на община Елена да издаде разрешителното за ползване след 

заплащане на дължимата такса по т. 41 от Приложение № 2 към Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


