
До  

Общински съвет - Чирпан                              

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

ОТНОСНО: Прехвърляне на общински язовири безвъзмездно в собственост на 

държавата. 

                       

Г-жо Председател на Общински  съвет, 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, 

общината търпи финансови санкции, като за първоначални нарушения, те са в размер на 

1000 лева. за всяко, като при следващи нарушения санкциите нарастват. За изпълнение 

на предписанията на агенцията са необходими значителни финансови средства, които 

към настоящия момент не са предвидени в разходната част на бюджета – основно за 

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.  

Същевременно, действащата нормативна уредба позволява на общините да 

прехвърлят язовири безвъзмездно в собственост на държавата. Съгласно §33 от 

Заключителните разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за водите 

(обн. в ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.) „В тримесечен срок от влизането в сила на този закон 

кметовете на общини внасят в Министерството на икономиката мотивирано 

предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от 

съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата.” 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Чирпан да 

приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, §33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс / 

АПК /, Общински съвет – Чирпан : 

I. Дава принципно съгласие Община Чирпан да прехвърли на Държавата 

безвъзмездно следните имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно 

ползване: язовири, а именно :  

1. Язовир Гита-2, представляващ поземлен имот с идентификатор 14920.31.86, 

находящ се в с. Гита, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП 

„Язовир”, площ 35850 кв.м., стар номер 000086; 

2. Язовир Гита-3, представляващ поземлен имот 14920.13.39, находящ се в с. 

Гита, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 

40983 кв.м., стар номер 000008; 
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3. Язовир Димитриево, представляващ поземлен имот с идентификатор 

21049.62.162, находящ се в с. Димитриево, вид територия „Територия, заета от води и 

водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 37420 кв.м., стар номер 000162; 

4. Язовир Държава-1, представляващ поземлен имот с идентификатор 

24623.69.33, находящ се в с. Държава, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 48387 кв.м., стар номер 000057; 

5. Язовир Държава-2, представляващ поземлен имот с идентификатор 

24623.63.32, находящ се в с. Държава, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 86353 кв.м., стар номер 000064; 

6. Язовир Зетьово-2, представляващ поземлен имот с идентификатор 

30819.118.98, находящ се в с. Зетьово, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, площ 33860 кв.м., 

стар номер 000098; 

7. Язовир Зетьово-1, представляващ поземлен имот с идентификатор 

30819.31.420, находящ се в с. Зетьово, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 220912 кв.м., стар номер 000420; 

8. Язовир Изворово-1, представляващ поземлен имот с идентификатор 

32456.4.130, находящ се в с. Изворово, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 41552 кв.м., стар номер 000104; 

9. Язовир Изворово-2, представляващ поземлен имот с идентификатор 

32456.6.320, находящ се в с. Изворово, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 46112 кв.м., стар номер 000320; 

10. Язовир Рупките, представляващ поземлен имот с идентификатор 

63344.55.25, находящ се в с. Рупките, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 97778 кв.м., стар номер 000025; 

11. Язовир Свобода /Воловарово/, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 65810.142.340, находящ се в с. Свобода, вид територия „Територия, заета 

от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 177949 кв.м., стар номер 000340; 

12. Язовир Свобода, представляващ поземлен имот с идентификатор 

65810.105.258, находящ се в с. Свобода, вид територия „Територия, заета от води и 

водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 96660 кв.м., стар номер 000258; 

13. Язовир Спасово-1, представляващ поземлен имот с идентификатор 

68182.1.336, находящ се в с. Спасово, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 154878 кв.м., стар номер 000336; 

14. Язовир Спосово-2, представляващ поземлен имот с идентификатор 

68182.95.337, находящ се в с. Спасово, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 23156 кв.м., стар номер 000337; 

15. Язовир Спасово-3, представляващ поземлен имот с идентификатор 

68182.204.339, находящ се в с. Спасово, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 138995 кв.м., стар номер 000339; 

16. Язовир Спасово-4, представляващ поземлен имот с идентификатор 

68182.115.338, находящ се в с. Спасово,  вид територия „Територия, заета от води и 

водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 13290 кв.м., стар номер 000338; 

17. Язовир Средно Градище, представляващ поземлен имот с идентификатор 

68463.74.211, находящ се в с. Средно Градище, вид територия „Територия, заета от води 

и водни обекти”, НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”, площ 

28895 кв.м., стар номер 000211; 

18. Язовир Осларка, представляващ поземлен имот с идентификатор 

54242.19.55, находящ се в с. Осларка, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 60830 кв.м., стар номер 000055; 



19. Язовир Ценово, представляващ поземлен имот с идентификатор 

78375.53.80, находящ се в с. Ценово, вид територия „Територия, заета от води и водни 

обекти”, НТП „Язовир”, площ 136104 кв.м., стар номер 000080; 

20. Язовир Чирпан-1, представляващ имот №000659, находящ се в землището 

на гр. Чирпан, НТП „Язовир”, площ 467,638 дка. 

21. Язовир Чирпан-2, представляващ имот №000614, находящ се в землището 

на гр. Чирпан, НТП „Язовир”, площ 60,147 дка. 

II. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия, 

предвидени съгласно § 33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (обн. в ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.). 

III. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска 

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се защитят 

особено важни обществени интереси. 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител : …………………. 

КИЧКА ПЕТКОВА 
Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал:............................ 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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