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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
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ОТНОСНО: Издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на Закона
на водите и Наредба за ползване на повърхностни води
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Чирпан е възложител на инвестиционен проект с обект „Ремонт на мостово
съоръжение с. Гита с о. с. 185,180 и 179, Община Чирпан”. Премостваното препятствие
е преобладаващо сухо дере, през което се оттичат повърхностните води от валежите.
Дерето е публична общинска собственост и попада в северната си част в кв. 44, а в
южната си – в кв. 52 по плана на с. Гита.
Съгласно Закона на водите: чл.46. (1) Разрешително за ползване на воден обект се
издава за:
1. изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи
и съоръжения за :
а) регулиране на оттока;
б) линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове,
преносни мрежи и проводи;
Съгласно чл. 52, ал.1, т. 3, буква „б” от Закона за водите, Кметът на Общината
след решение на Общински съвет е компетентен орган за издаването на разрешително
за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
Във връзка с гореизложеното предлагам, Общинският съвет да обсъди и приеме
следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.. 21, ал.2. от ЗМСМА, в изпълнение чл.46
ал.1, т.1 буква “б” и чл. 52, ал.1, т.3, буква “б” от Закона за водите, Общински съвет гр.
Чирпан дава съгласие Кмета на Oбщината да издаде разрешително за ползване на
воден обект-публична общинска собственост – дере, попадащо в северната си част в кв.
44, а в южната си част в кв. 52 от плана на с. Гита, община Чирпан. Цел на ползването –
реконструкция на мостово съоръжение
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