
До  

Общински съвет - Чирпан                              

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Изменение на Решение №437 / 27.09.2018 г. на Общински съвет – Чирпан 

за прехвърляне на общински язовири безвъзмездно в собственост на държавата. 

                       

Г-н Председател на Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

С Решение №437 / 27.09.2018 г., Общински съвет – Чирпан даде съгласие 

значителна част от язовирите – собственост на общината, да бъдат прехвърлени 

безвъзмездно в собственост на държавата: 

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; 

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 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 



11. 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; 

12. 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; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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; 

16. 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; 

17. Язовир Чирпан-1, представляващ поземлен имот с идентификатор 

81414.115.659, находящ се в землището на гр. Чирпан, вид територия „Територия, 

заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 467604 кв.м., стар номер 

000659.  

18. Язовир Чирпан-2, представляващ имот поземлен имот с 

идентификатор 81414.69.614, находящ се в землището на гр. Чирпан, вид територия 

„Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 60142 кв.м., стар 

номер 000614. 

Стратегията за управление на общинската собственост в община Чирпан 

за мандат 2019 – 2023 г. и Програмата на Община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г. предвиждат два от 

язовирите, посочени в горното решение, да останат в собственост на общината, а 

именно: 

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 и 

Язовир Чирпан-1, представляващ поземлен имот с идентификатор 

81414.115.659, находящ се в землището на гр. Чирпан, вид територия „Територия, 

заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 467604 кв.м., стар номер 

000659. 

 

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.19а и §33 от Заключителните разпоредби към закона за 
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изменение и допълнение на закона за водите, Общински съвет – Чирпан изменя 

Решение №437 / 27.09.2018 г., като от списъка на язовири отпадат:  

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” и  

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

на гр. Чирпан, НТП „Язовир”, площ 467,636 дка, а по КККР представляващ поземлен 

имот с идентификатор 81414.115.659, находящ се в землището на гр. Чирпан, вид 

територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 467604 

кв.м., стар номер 000659 и същите остават в собственост на Община Чирпан. 

Упълномощава Кмета на общината да изпрати предложение до 

Областния управител на Област Стара Загора да се прекрати процедурата по 

прехвърляне на посочените язовири в собственост на държавата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Иванка Иванова – Главен юрисконсулт 
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