
 

 
ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
oт Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан  

 

ОТНОСНО: Издаване на разрешително от Кмета на Община Чирпан за 

ползване на воден  обект по реда на  чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите  

 
 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно  чл. 52, ал.1, т.3 б от  Закон за водите, Кметът на общината след 

решение на общинския съвет е компетентен орган по издаване на разрешително за 

ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на 

разрешителните по чл. 46, ал.1, т.3 

 В общинска  администрация гр. Чирпан е постъпило  заявление от ЕТ  “ СП – 

Стайко Георгиев – Марияна Георгиева”, ЕИК 202277076. Заявлението е с входящ номер 

№ 69 – 00 - 221/ 08.06.2018г. и касае откриване на процедура за издаване на 

разрешително за ползване на воден обект, а именно: 

- язовир с кадастрален № 000117, площ 377.994 дка, находящ се в землището на 

с. Гита, община Чирпан. Същият е отдаден на концесия за срок до 31.12.2024г., по 

силата на сключен договор  № 195/ 21.12.2012г. между Община Чирпан и ЕТ„СП-

Стайко Георгиев-Марияна Георгиева” с Булстат 202277076 и адрес на управление гр. 

Стара Загора, ул. Христо Ботев № 69, представлявано от Марияна Георгиева. 

Във връзка с гореизложеното предлагам,  Общинският съвет  да обсъди и приеме 

следния   

ПРОЕКТ   ЗА  РЕШЕНИЕ: 
 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, в изпълнение чл. 52, ал.1, т.3, буква 

“б” от Закона за водите, Общинският съвет гр. Чирпан дава съгласие Кмета на 

Oбщината  да издаде  разрешително за ползване на воден обект-публична общинска 

собственост по реда на Закона за водите,  отдаден на концесия, съгласно договор № 

195/ 21.12.2012г. на ЕТ„СП-Стайко Георгиев-Марияна Георгиева”с Булстат 202277076 

с управител Марияна Георгиева, а именно: 

- язовир с кадастрален №  000117, находящ се в с. Гита, община Чирпан.  

 

 
Вносител:  ……………………………. 

Кичка Петкова 

Кмет на Община Чирпан 

 

Съгласувано с юрист: …………………….. 

Иванка Петрова – гл. юрист 


