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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ЗА Р Е Ш Е Н И Е
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Извеждане от експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
Уважаема г-жо Председател, г-жи и г-да Общински съветници,
Съгласно новата нормативна уредба, касаеща експлоатацията на язовирите,
стените им и съоръженията към тях, са наложени сериозни изисквания към
техническото им състояние и реда за управлението им като хидротехнически
съоръжения. За състоянието на стените и съоръженията към тях, контролен орган в
момента е Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Агенцията
извършва системни проверки и при констатиране на нередности и неотстраняването
им в срок, Кметът на общината търпи финансови санкции, като за първоначални
нарушения, те са в размер на 1000 лева. за всяко. За изпълнение на предписанията на
агенцията са необходими значителни финансови средства, които към настоящия
момент не са предвидени в разходната част на бюджета – основно закупуване и
ремонт на кранове, почистване на преливници, почистване на воден и въздушен откос
на стените и много други технически проблеми, свързани с безопасната експлоатация
на стените и съоръженията. След редица обсъждания съвместно с оператора на
общинските язовири, се стигна до заключение, че следва язовири без наематели, за
които общината няма средства да поддържа в съответствие с новите изисквания, да се
предприемат мерки за извеждането им от експлоатация. Същите са обявявани за
отдаване за ползване, но поради лошото им състояние и в повечето случаи липса на
постоянен воден поток, не се явяват кандидати. Именно по този начин липсват
приходи от тези язовири и те се превръщат в тежест за общината.
На този етап предлагам на Общинския съвет да приеме решение за четири
язовира, които заедно с операторът на язовирите, считаме за целесъобразно да бъдат
изведени от експлоатация – основно без спирателни кранове и някои с
компрометирани язовирни стени.
Във връзка с изложеното, предлагам Общински съвет – Чирпан приеме
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.138, т.1 от 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,
Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се предприемат действия за извеждане от
експлоатация следните язовири – публична общинска собственост:

1. Язовир Гита 2 „Шкило” – имот №000086, землище на с. Гита, площ
35,853 дка;
2. Язовир Свобода „Манчева чешма” – имот №000258, землище на с.
Свобода, площ 96,668 дка;
3. Язовир Чирпан 2 „Костов герен” – имот №000614, землище на гр.
Чирпан, площ 60,147 дка;
4. Язовир Изворово 2 „Пеньовска чешма” – имот №000320, землище на с.
Изворово, площ 46,116 дка;
Упълномощава Кмета на общината да предприеме действия за извеждане
от експлоатация следните язовири по реда 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.
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