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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

З А П О В Е Д  

№59 

гр. Търговище, 12.02.2021 г. 

 

 

На основание чл. 19б, ал. 1 от  Закона за водите, във връзка със Заявление 

вх. №ДС-03-16-76/29.12.2020 г., допълнено с приложения вх. №ДС-03-16-76-2 от 

15.01.2021 г. от Хайредин Мехмедов – Кмет на община Антоново, във връзка с  

приложените към него препис-извлечение от Решение №22 по Протокол 

№3/27.12.2019 г. по отношение в частта му в т. 1 язовир „Еревиш“ и Решение №135 

по Протокол №18/23.12.2020 г., АПОС №2740/03.09.2019 г. и АПОС №2788 от 

18.12.2020 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

І. Приемам предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на 

държавата на: 

1. Поземлен имот с идентификатор 00518.428.11, с  площ 36 556 кв.м, с 

трайно предназначение на територията - територия, заета от води и водни обекти, с 

начин на трайно ползване – язовир, находящ се в град Антоново, община Антоново, 

област Търговище по КККР, одобрени със Заповед РД-18-65/30.06.2017 г. на ИД на 

АГКК и последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед               

18-8653-15.09.2020 г. на Началника на СГКК - гр. Търговище, при съседи: 

00518.428.9, 00518.428.13, 00518.428.15, 00518.425.5, 00518.425.4, 00518.425.6 и 

00518.424.13, подробно описан в Акт за публична общинска собственост №2740 от 

03 септември 2019 г., утвърден от Кмета на община Антоново, предходния му АПОС 

№158/30.05.2000 г. и Скица на поземлен имот №15-7147-06.01.2021 г., издадена от 

СГКК - гр. Търговище.  

2. Поземлен имот с идентификатор 00518.428.14, с площ 1 788 кв.м, с трайно 

предназначение на територията - територия, заета от води и водни обекти и с начин 

на трайно ползване - за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, находящ 

се в град Антоново, местност „КАРА ДЕРЕ“, община Антоново, област Търговище по 

КККР, одобрени със Заповед РД-18-65/30.06.2017 г. на ИД на АГКК и последно 
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изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 18-8653-15.09.2020 г. 

на Началника на СГКК - гр. Търговище, при съседи: 00518.428.13 и 00518.428.9, 

подробно описан в Акт за публична общинска собственост №2788 от 18 декември 

2020 г., утвърден от Кмета на община Антоново и Скица на поземлен имот №15-

7149-06.01.2021 г., издадена от СГКК - гр. Търговище.  

3. Поземлен имот с идентификатор 00518.428.13, с площ 560 кв.м., с трайно 

предназначение на територията – земеделска и с начин на трайно ползване - за 

селскостопански, горски, ведомствен път, находящ се в град Антоново, община 

Антоново, област Търговище по КККР, одобрени със Заповед РД-18-65/30.06.2017 г. 

на ИД на АГКК и последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със 

Заповед 18-8653-15.09.2020 г. на Началника на СГКК - гр. Търговище, при съседи: 

00518.428.14, 00518.433.11, 00518.433.12, 00518.428.15, 00518.428.11 и 

00518.428.9, подробно описан в Скица на поземлен имот №15-7895-07.01.2021 г., 

издадена от СГКК - гр. Търговище. 

ІІ. Екземпляри от заповедта да се изпратят на Кмета на община Антоново, 

Изпълнителния директор на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на 

язовири" и Министъра на икономиката за сведение.   

 

Настоящата заповед може да бъде оспорена пред Административен съд –           

гр. Търговище чрез органа издал настоящият акт, в 14 – дневен срок от 

получаването й.  

 

 

 

МИТКО СТАЙКОВ / П. / 

Областен управител на област Търговище 
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