
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Шумен 
 
 
 

З А П О В Е Д 

№ РД – 15 – 93 

гр. Шумен 22 юни 2020 г. 
 

Във връзка с  Решение № 68 по протокол № 4/30.01.2020 г. на Общински съвет 
Шумен, на основание чл. 19а, ал. 3 от Закона за водите, Кметът на община Шумен е 
внесъл до областния управител мотивирано предложение за промяна на собствеността 
на два язовира на територията но община Шумен – язовир „Костена река“ и язовир 
„Друмево“. Заявлението и материалите към него са депозирани в Областна 
администрация Шумен с вх. № 08-01-4/1/11.02.2020 г. За произнасяне по направеното 
предложение, с писма изх. № 08-01-4/2/17.02.2020 г., № 08-01-4/5/05.03.2020 г. и № 08-
01-4/6/13.04.2020 г. са изискани допълнителни документи и информация за обектите, 
предмет на предложението. Община Шумен е предоставила наличната документация за 
язовирите по опис с писмо вх. № 08-01-4/3/21.02.2020 г. и информация за 
териториалния им обхват с писмо вх. № 08-01-4/8/17.06.2020 г. От така събраните 
материали по преписката се констатира следното: 

С Решение № 68/30.01.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 33 
от ЗР към ЗИД на Закона за водите, Общински съвет Шумен дава съгласие Община 
Шумен да прехвърли безвъзмездно на Държавата собствеността на общински язовири 
„Костена река“ и „Друмево“. За двата обекта са съставени и представени актове за 
публична общинска собственост. От извършената служебна проверка е установено, че 
обектите фигурират в списъка на язовирите в Черноморски басейнов район, публикуван 
на интернет страницата на БДЧР. В кадастралните карти и кадастралните регистри на 
землищата, в които попадат язовирите, поземлените имоти са отразени с начинът на 
трайно ползване: „Язовир“ и „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“. За 
предложените язовири са налични констативни протоколи от извършени проверки на 
техническото и експлоатационното им състоянието, утвърдени аварийни планове, 
инструкции за експлоатация, програми за технически контрол, доклади за състоянието 
на язовирните стени. Обектите са отдадени под наем с вписани договори за наем. 

От гореизложеното следва заключението, че заявените за прехвърляне в 
собственост на Държавата водни обекти са язовири по смисъла на § 1, ал. 1, т. 94 от ДР 
на Закона за водите, не са отдадени на концесия и за тях има съставени актове за 
публична общинска собственост, т.е. няма наличие на нито една от предпоставките 
визирани в чл. 19б, ал. 5 от Закона за водите. В тази връзка, на основание чл. 19б, ал. 1 
от Закона за водите и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,  

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Да се приеме направеното от Община Шумен дарение в полза на Държавата на 
язовири – публична общинска собственост, както следва: 

- Язовир „Костена река“ с площ 25 470 кв.м, представляващ: Поземлен имот с 
идентификатор 38892.53.31 с площ 25 470 кв.м по кадастралната карта на с. Костена 
река, общ. Шумен, НТП – „Язовир“. 

За обекта е съставен акт за публична общинска собственост № 4979/02.10.2017 г. 
Съгласие за прехвърляне на собствеността по т. І-1 от Решение № 68/30.01.2020 г. на 
Общинска съвет Шумен.  



- Язовир „Друмево“ с площ 60 573 кв.м, състоящ се от: Поземлен имот с 
идентификатор 23813.23.83 с площ 39 243 кв.м по КККР на с. Друмево, общ. Шумен, 
НТП - „Язовир“; Поземлен имот с идентификатор 37135.12.23 с площ 4 115 кв.м по 
КККР на с. Кладенец, общ. Шумен, НТП - „За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение“; Поземлен имот с идентификатор 37135.12.24 с площ 14 629 кв.м по КККР 
на с. Кладенец, общ. Шумен, НТП - „За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение“; Поземлен имот с идентификатор 37135.12.34 с площ 2 188 кв.м по КККР 
на с. Кладенец, общ. Шумен, НТП - „За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение“; Поземлен имот с идентификатор 37135.12.35 с площ 398 кв.м по КККР на 
с. Кладенец, общ. Шумен, НТП - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ 

За обекта е съставен акт за публична общинска собственост № 4528/01.02.2016 г. 
Съгласие за прехвърляне на собствеността по т. І-2 от Решение № 68/30.01.2020 г. на 
Общинска съвет Шумен; 

2. В 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите страни, на основание 
чл. 19б, ал. 2 от Закона за водите да се сключи договор за дарение с Кмета на община 
Шумен на имотите по точка 1. 

Препис от заповедта да се връчи на Кмета на община Шумен, на Изпълнителния 
директор на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и на 
Министъра на икономиката. 
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