ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан
Относно: Съгласие за издаване на Разрешение за водоползване на съоръжение на „ВиК”
ЕООД – Стара Загора, разположено в общински поземлени имоти в землището на с.
Зетьово.
Г-жо Председател на Общински съвет,
г-жи и г-да Общински съветници,
В Община Чирпан е постъпило писмо с вх. №24-01-13 / 03.08.2016 г. от
„ВиК” ЕООД – Стара Загора. Писмото касае общински поземлени имоти в землището на
с. Зетьово, предвидени за образуване на І /първи/ пояс на санитарно-охранителна зона
/СОЗ/ на съоръжение на дружеството – тръбен кладенец №2 от водоизточник „Марица” 1
от водоснабдителната система на гр. Чирпан. Реалното местонахождение на
съоръжението е констатирано в резултат на извършено актуално геодезическо заснемане.
Поради тази причина дружеството е предприело действия за образуване на СОЗ, като за
целта се предвижда образуването на поземлени имоти с номера 000742, 000756, 000767 и
000768 /общинска собственост/ и имот №070025 /частна собственост/. „ВиК” ЕООД – гр.
Стара Загора трябва да подаде заявление до Басейнова дирекция за издаване на
разрешение за водоползване, към което следва да приложи съгласие на Общински съвет
– Чирпан, тъй като съоръжението е в имоти – общинска собственост. Същевременно се
посочва, че проектните имоти, описани по-горе, на основание чл.19, ал.1, т.4, буква „а” и
т.5 от Закона за водите, са публична общинска собственост.
С оглед гореизложеното, предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме
следното
РЕШЕНИ Е:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 60, ал.6, т.1, чл.19, ал.1, т.4, буква „а”, чл.19, ал.1, т.5 от
Закона за водите и чл.6 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет –
Чирпан:
І. Дава съгласие за откриване на процедура за издаване Разрешение за
водоползване с титуляр „ВиК” ЕООД – Стара Загора, за водостопанско съоръжение на
дружеството – тръбен кладенец №2 от водоизточник „Марица” 1 от водоснабдителната
система на гр. Чирпан, разположено в общински поземлени имоти в землището на с.

Зетьово, предвидени за образуване на І /първи/ пояс на санитарно-охранителна зона
/СОЗ/.
1. Поземлен имот №000742 с площ от 0,402 дка с НТП „Пасище, мера”,
местност „Айше Орман Горен”, при граници: имоти №000743 и 000391;
2. Поземлен имот №000756 с площ от 0,083 дка с НТП „Канал”, при граници:
имоти №000755, 000385, 000757, 000385, 000758 и 000390;
3. Поземлен имот №000767 с площ от 0,086 дка с НТП „Полски път”, при
граници: имоти №000391, 000770, 070005 и 000769;
4. Поземлен имот №000768 с площ от 0,003 дка с НТП „Полски път”, при
граници: имоти №000769 и 000391.
ІІ. Обявява следните имоти в землището на с. Зетьово, предвидени за
образуване на І /първи/ пояс на санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на съоръжение на
„ВиК” ЕООД – Стара Загора – тръбен кладенец №2 от водоизточник „Марица” 1 от
водоснабдителната система на гр. Чирпан, а именно:
1. Поземлен имот №000742 с площ от 0,402 дка с НТП „Пасище, мера”,
местност „Айше Орман Горен”, при граници: имоти №000743 и 000391;
2. Поземлен имот №000756 с площ от 0,083 дка с НТП „Канал”, при граници:
имоти №000755, 000385, 000757, 000385, 000758 и 000390;
3. Поземлен имот №000767 с площ от 0,086 дка с НТП „Полски път”, при
граници: имоти №000391, 000770, 070005 и 000769;
4. Поземлен имот №000768 с площ от 0,003 дка с НТП „Полски път”, при
граници: имоти №000769 и 000391,
за публична общинска собственост.

Кичка Петкова…………………….
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал:..................................
А. Дончева – Главен юрисконсулт

