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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
 
от Протокол № 17 
от заседанието на 30.10.2012 г. 
по точка 7 от дневния ред 
 
 
Относно: Издаване на разрешения за ползване на водни обекти – публична 
общинска собственост 

РЕШЕНИЕ № 112 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.46, ал.1, т.2 и чл.52 ал.1, т.3 
от Закона за водите Общински съвет Брусарци 

 
Р Е Ш И: 

 
Кмета на Община Брусарци издава  разрешителни за ползване на водните обекти – публична 
общинска собственост, за аквакултури и свързаните с тях дейности, за срок до приключване на 
срока на действие на договора за концесия, при спазване на следните условия: 
  1. Забранява се източването на язовира с цел улов на риба или по други съображения, без 
предварително писмено уведомяване и разрешение от кмета на общината и Басейнова дирекция – 
Плевен. 
 2. Да се осъществява оптимално дейността възпроизводството на аквакултури (хранене и 
здравословна състояние на шарановите риби), с цел предотвратяване на негативен ефект върху 
водните екосистеми. 
 3. Да се извършва мониторинг на екологичното състояние на повърхностните води, като се 
вземат 1/един/ път годишно, през летния сезон водни проби за определяне качеството на водите от 
язовира. Пробонабирането да се извършва в района на водовземното съоръжение на основния 
изпускател, на ½ от дълбочината на водата по следните показатели : 
 • разтворен кислород (O2 ); 
 • водороден показател (pH); 
 • биохимична потребност от кислород (БПН5); 
 • общ фосфор (Р); 
 • нитрити (NO2); 
 • амониеви йони общо (NH4); 
 • нейонизиран амоняк (NH3); 
 • неразтворени вещества (НВ),  
в съответствие с изискванията на чл.1, т.1 буква „б” и чл.2, т.1 от Наредба № 4/20.10.200г. (ДВ, 
бр.88/2000г.) за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и 
съгласно чл.61, ал.1, т.1 и чл.79 от наредба № 5/23.04.2007г. (ДВ, бр.44/2007г.) за мониторинг на 
водите. 
 4. Изследванията на повърхностните води, съгласно горните показатели да се извършват от 
акредитирана лаборатория и да се представян в Общинска администрация Брусарци с копие до 
Басейнова дирекция – Плевен в срок до 15 дни от изготвянето на анализа.  



  

 5. да се осигурява вода за напояване на поливни площи в съответствие с условията в 
представеното актуално разрешително за водовземане и при наличие на полезен воден обем в 
язовира – над технологичния минимум, необходим за поддържане живота на рибите и за контрола 
върху качеството на водите, обитавани от риби. 
 6. Да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирните стени и 
съоръженията към тях и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, като се 
информират своевременно компетентните органи: Басейнова дирекция – Плевен и ОУ „ПБЗН” 
Монтана. 
 7. Да се поддържа нормална проводимост на трасето на преливника и речното русло на 
разстояние до 500м. от язовирната стена. 
 8. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на висока вълна, както и при 
опасност от авария или при извършване на ремонтни работи, ползвателя предприема мерки за 
нейното безпрепятствено провеждане /отстраняване на аварии/ и за ограничаване на риска за хора, 
материални ценности и околна среда и незабавно уведомява собственика, Басейнова дирекция – 
Плевен органите на местно самоуправление и структурите на ОУ „ПБЗН” Монтана. 
 9. При необходимост от прилагане на специфични методи за рибовъдство да се уведомяват 
предварително Басейнова дирекция – Плевен и собственикът Община Брусарци, като се представя 
за съгласуване обяснителна записка с приложени „мерки” за недопускане на замърсяване на водите 
и принадлежащите земи на водохранилищата. 
 10. Да се организира извършването на хидрологичен мониторинг чрез изграждане минимум 
на един водомерен /нивомерен/ пост, като данните от отчета на водното ниво и завирения обем на 
водата в язовирната чаша се нанасят ежедневно в специална книга /дневник/, която да се съхранява 
на обекта и предоставя на компетентните органи при поискване. На видно място в книгата да са 
записани основните технически параметри на язовирната стена и съоръженията, включително 
основен изпускател и преливник, както и котата на преливния ръб. Срок: до шест месеца от 
началния срок на действие на разрешителното. 
 11. Да се осигурява подаването на минимално водно количество, необходимо за 
функциониране на екосистемите в коритото на реката след язовирната стена. 
 12. Режим на риболов, съгласно Закона за рибарство и аквакултурите.  
 
 2.На основание чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ и във връзка с чл.8, ал.1, т.1б и ал.2 
от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите Общински съвет Брусарци реши: 

Допълва чл.41 /Цени на административни услуги, извършвани от отдел „Екология и 
земеделие”/ от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Брусарци, като създава:  
т.19 – Издаване на разрешително за ползване на воден обект – такса 250лв.;  
т.20 – За продължаване срока на разрешителното за ползване на воден обект – такса 100лв. 
 
 
 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


