
До  

Общински съвет 

Гр. Чирпан                              

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

ОТНОСНО: Предаване на общински имоти, представляващи части от водностопанско 

съоръжение /Язовир – с. Малко Тръново/ на сдружение за напояване.  

                       

 

Г-жо Председател на Общински  съвет, 

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

В изпълнение на разпоредбите на §3, ал.2 от ПЗР на Закона за сдруженията 

за напояване язовирът, разположен на територията на землищата на с. Яздач и с. 

Малко Тръново, през 2010 г. окончателно е предаден от Община Чирпан на 

Сдружение за напояване „Сокол”. 

В Община Чирпан постъпи писмо от сдружението, в което се посочва, че 

не са им предадени сухия откос и короната на язовира, по кадастралните карти 

представляващи съответно имоти идентификатори 46658.20.175 и 46658.20.81. Това са 

основни хидротехничести съоръжения и същите се стопанисват и поддържат от 

собственика на язовира – СН „Сокол”. 

Съгласно чл.7, т.4 от Закона за водите, „Уредбата на отношенията, 

свързани със собствеността върху водите, водните обекти и водностопанските 

системи и съоръжения, се основава на следните принципи: …4. упражняването на 

правото на собственост така, че да не се нарушава технологичното единство на 

водностопанската система.”  

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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.7, т.4 от Закона за водите и §3, ал.2 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояване, Общински съвет – 

Чирпан дава съгласие Община Чирпан да предаде на Сдружение за напояване 

„Сокол”, булстат 123686837, следните общински имоти, находящи се в с. Малко 

Тръново: 

Поземлен имот с идентификатор 46658.20.81, Трайно предназначение на 

територията „Земеделска”, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, площ 

2202 кв.м., стар номер 000081 и 

Поземлен имот с идентификатор 46658.20.175, Трайно предназначение на 

територията „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 11052 

кв.м., стар номер 000175,  



представляващи съответно „корона” и „сух откос” на язовир /частна собственост/, 

съставен от поземлен имот в с. Малко Тръново с идентификатор 46658.20.69, Трайно 

предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП 

„Язовир”, площ 158079 кв.м., стар номер 000069 и поземлен имот в с. Яздач с 

идентификатор 87254.30.15, Трайно предназначение на територията „Територия, заета 

от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 95915 кв.м., стар номер 000158  . 

Упълномощава Кмета на общината да извърши предаването на общинските 

имоти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кичка Петкова.................................. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал....................................... 

А. Дончева - Гл.юрисконсулт 


