
До  

Общински съвет 

Гр. Чирпан                              

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имоти, представляващи 

язовирни стени на язовирите в с. Спасово.  

                       

 

Г-н Председател на Общински  съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

 

В изпълнение на Решение №437 / 27.09.2018 г. на Общински съвет – 

Чирпан, Община Чирпан извърши дарение на държавата на язовири в с. Спасово: 

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; 

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; 

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; 

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; 

В процеса на подготовката на документацията по извършване на даренията 

се установи, че язовирните стени на посочените обекти са отделни имоти по 

кадастралната карта на село Спасово и са с начин на трайно ползване „Насип, 

насипище”: 

Поземлен имот с идентификатор 68182.1.581 в с. Спасово – представляващ 

стена на язовир Спасово-1; 

Поземлен имот с идентификатор 68182.95.458 в с. Спасово – 

представляващ стена на язовир Спасово-2; 

Поземлен имот с идентификатор 68182.204.368 в с. Спасово – 

представляващ стена на язовир Спасово-3; 

Поземлен имот с идентификатор 68182.115.454 в с. Спасово – 

представляващ стена на язовир Спасово-4. 

Тези имоти не са прехвърлени в собственост на държавата, поради 

ограничителлното условие, наложено в чл.19б, ал.5, т.1 от Закона за водите, а именно: 

„Областният управител отказва със заповед да приеме дарението и връща 

предложението и придружаващата го преписка на съответната община, 

когато: 1. заявеният за прехвърляне от общината воден обект не е язовир…”, т.е. с 

този начин на трайно ползване, имотите не може да се прехвърлят на държавата.   



Прехвърлянето на имотите, представляващи стени на язовирите се налага 

от изискването на 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 

даде съгласие за промяна на начина на трайно ползване на изброените имоти като 

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 и чл.19б, ал.5, т.1 от Закона за водите, Общински 

съвет – Чирпан дава съгласие начина на трайно ползване на следните имоти: 

Поземлен имот с идентификатор 68182.1.581 в с. Спасово – представляващ 

стена на язовир Спасово-1, площ 9146 кв.м., трайно предназначение на територията: 

„Нарушена”, начин на трайно ползване „Насип, насипище”, 

Поземлен имот с идентификатор 68182.95.458 в с. Спасово – 

представляващ стена на язовир Спасово-2, площ 3151 кв.м., трайно предназначение на 

територията: „Нарушена”, начин на трайно ползване „Насип, насипище”, 

Поземлен имот с идентификатор 68182.204.368 в с. Спасово – 

представляващ стена на язовир Спасово-3, площ 7329 кв.м., трайно предназначение на 

територията: „Нарушена”, начин на трайно ползване „Насип, насипище”, 

Поземлен имот с идентификатор 68182.115.454 в с. Спасово – 

представляващ стена на язовир Спасово-4, площ 1085 кв.м., трайно предназначение на 

територията: „Нарушена”, начин на трайно ползване „Насип, насипище”, 

да се промени от „Насип, насипище” на „Язовир”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов …………………………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:  …………………………….. 

Димитър Славов – Юрисконсулт 
 


	Съгласувал:  ……………………………..

