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ООББЩЩИИННАА   ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ 
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ 
НА ВОДЕН ОБЕКТ 

№ 1 / 10.04.2019 г. 

На основание чл.46, ал.1, т.2, чл.50, ал.1 и ал. 3 и чл.52, ал.1,т.3 буква „б” от Закона 
за водите (обн. ДВ бр.25 от 26 Март 2019 г.), Решение на Общински съвет - Лясковец № 
637/26.05.2011 г., издавам настоящото разрешително за ползване на воден обект на: 

        „ИВАКОД” ЕООД 

Седалище: 5140 гр. Лясковец, ул.”Иван Камбуров” № 22, 
Община Лясковец, Област Велико Търново 

Единен 
Идентификационен ЕИК 204820001 
Номер: 

Цел на ползването: аквакултури и свързаните с тях дейности 

Воден обект:       Язовир „ Джамова чешма ”, изграден на дере, десен приток 
на р. Янтра  – поземлен имот с идентификатор: 44793.100.49 
(№ по предходен план 000728), местност „Малък глоговец” в 
землището на гр. Лясковец, община Лясковец - публична 
общинска собственост - АОС № 563/07.08.2018 г.  
водно тяло (EUCD_RWB) BG1YN700R1017 

Технически              Площ на язовира – 22.710 м2;               
параметри на Максимален завирен обем W maх, х.м3– 25 000 куб. м3 ;  
водния обект Максимално залята площ F maх, х.м2   - 22 710 м2; 
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Язовирна стена – земно насипна: 
         - мъртъв обем – 5 000 м3; 

- дължина на язовирната стена L, м – 102 м.; 
- височина на язовирната стената Н, м – 3.60 м.; 
- ширина на короната – 4.0 м.; 

 
Воден откос -  земен; 
Въздушен откос – земен,затревен; 
Сух откос – земен; 

 Тип на преливника – тип широк праг, в левия бряг,  дължина 
на преливния ръб 1 м: 

•     Кота корона – 140.75 м.; 
•  Кота проливен ръб – 140.00 м.; 
•  Кота дъно язовир – 137.15 м. 

     
Основен изпускател –тръбен - стоманен: 

•  диаметри – ф 200 мм. 
 

Административно    гр. Лясковец, община Лясковец, област В.Търново   
териториална   ЕКАТТЕ 44793; 
единица – ЕКАТТЕ    

 
Място на ползване   Язовир „ Джамова чешма ” 
 
Разрешен режим  Целогодишно 
на ползване: 
 
 
Срок на действие             Начален: 10.04.2019 г. 
на разрешителното: Краен:     03.09.2028 г. 
 
 
Условия и   1.Забранява се източването на язовира  с цел риболов. 
задължения при  
ползване на водния  
обект:        2.Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане 

(хранене и здравословно състояние на рибите) с цел 
предотвратяване на негативен ефект върху водната 
екосистема. 
3.Да се осъществява собствен мониторинг, като се взема 
водна проба от водоизточника, захранващ с вода язовира, 
непосредствено преди вливането в язовира и се изследват 
качествата на водата от акредитирана лаборатория, съгласно 
изискванията на глава VІ – Собствен мониторинг от Наредба 
№ 1 за мониторинг на водите (ДВ бр. 20 от 15.03.2016г.). 
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Копия от протоколите да се изпращат на Басейнова 
дирекция  за управление на водите в Дунавски район с 
център гр. Плевен. 
4.Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от 
проверки на ДА  „Гражданска защита” и др. 
5.Да се изпълняват препоръките на експертния технически 
съвет, назначен съгласно изискванията на Наредбата за 
условията и реда за осъществяване на техническата и 
безопасната експлоатация на язовирните стени и на 
съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им 
състояние, приета с ПМС № 262 от 07.10.2016 г. - ДВ, бр. 81 от 
14 октомври 2016 г., в сила от 18.10.2016 г. 
6.Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и 
съоръженията към нея – непрекъснато наблюдение. 
7.Режимът на риболов да се осъществява съгласно Закона за 
рибарството и аквакултурите (ДВ бр.41 от 2001 г., изм. ДВ. 
бр.105 от 30 Декември 2016 г.) 

         
Контролиращи органи: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски 

район център гр. Плевен, община Лясковец; 
 
Условия за контрол: Титулярът на разрешителното е длъжен: 

1. Да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото 
на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението 
на разрешителното; 
2.Да представя на контролиращия орган необходимите 
документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с 
разрешеното ползване и предмета на проверката. 
 

Други условия: 1.Разрешителното не дава право за водовземане от Язовир  
„Джамова чешма”. 
2.Изменение на разрешителното се извършва по реда на 
Раздел ІІІ, чл. 72 от Закона за водите. 
3.Продължаване срока на действие на разрешителното  се 
извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за 
продължаване срока на действие на разрешителното се подава 
преди изтичането му пред органа, който го е издал; 
4.Прекратяване на действието на разрешителното се 
извършва по реда и условията на Раздел ІV, чл. 79 от Закона за 
водите. Отнемането на разрешителното може да се постанови, 
включително и за неизпълнение условията и задълженията 
при ползване. 
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Задължение за             
плащане на такса: Дължимата такса, съгласно Тарифа за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите, приета с ПМС № 136 / 13.05.2011 г., доп., бр. 59 от 
29.07.2016 г. за издаване на разрешение за ползване на язовир 
„Джамова чешма” е заплатена в информационния център на 
община Лясковец с приходна квитанция № 819 / 11.03.2019 г. 

                                             
 
 
Представени документи: 

1. АОС № 563/07.08.2018 г.; 
      2. Договор за наем от 03.09.2018 г., сключен между община Лясковец и ИВАКОД” 
ЕООД;  

3 Един брой актуална скица с № 15-538435-01.08.2018 г., в землището на гр. Лясковец 
- ЕКАТЕ 44793, община Лясковец; 

4.Декларация по чл.71, ал.2 от ЗООС;  
5.Авариен план на Язовир „Джамова чешма”, съгласуван с Директора на Дирекция 

„Гражданска защита” при Област В. Търново.  
 

 
 
 
 Настоящото разрешително може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от 
съобщаването му, чрез Кмета на Община Лясковец по реда на Административно 
процесуалния кодекс пред Административен съд – гр. Велико Търново. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА – 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
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