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По чл.64, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

От Галина Стоянова-Кмет на община Казанлък 
 

 
Относно: Откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за 
питейно-битово водоснабдяване за имоти с идентификатори: 83106.132.564 по КККР на с. 
Шейново; 83199.2.3; 83199.2.41 и 83199.2.19 по КККР на гр. Шипка, община Казанлък на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора.  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад, Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 
 
Мотиви: В Общинска администрация - Казанлък на основание чл.60, ал.2, т.3 от Закона за 
водите, чл.27, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество е получено писмо от Управителя на „ВиК“ ЕООД Стара 
Загора, вх. №168-41-61#13/05.07.2021г., относно „Откриване процедура за издаване 
разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване и 
задействане уреждането собствеността за имоти с идентификатори: 83106.132.564 по КККР на 
с. Шейново; 83199.2.3; 83199.2.41 и 83199.2.19 по КККР на гр. Шипка, община Казанлък на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора“: 
 
1. Даване на съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на 
съоръженията за водовземане с инв. №1289А000 – Каптаж „Шипка“, гр. Шипка – 
СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. №8398А000 – Каптаж „Крайно варовита – горен“, ПИ 000030 - гр. 
Шипка, извън регулация – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. №8399А000 – Каптаж „Крайно 
варовита – долен“, ПИ 000023 - гр. Шипка, извън регулация – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД., 
находящи се в Поземлени имоти с идентификатори: 83106.132.564 по КККР на с. Шейново; 
83199.2.3; 83199.2.41 и 83199.2.19 по КККР на гр. Шипка, община Казанлък за ползване от 
Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора. 
 
Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на 
изброените съоръжения за водовземане, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора 
е необходимо за да се представи от заявителя („ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за 
издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово 
водоснабдяване – БДИБР - Пловдив. 
Съгласно разпоредбите на чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите (ЗВ) за да бъде издадено 
разрешение за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване, заявителят 
следва да представи документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за 
водовземане. 
 
 



Водоснабдителна група „Шипка“ се намира в землищата на с. Шейново и гр. Шипка и попада 
в недвижими имоти с идентификатори: 83106.132.564 по КККР на с. Шейново; 83199.2.3; 
83199.2.41 и 83199.2.19 по КККР на гр. Шипка, община Казанлък.   
В горепосочените имоти са разположени следните активи, предадени от „ВиК“ ЕООД Стара 
Загора на Община Казанлък с писмо, изх. №ЦУ-1577-9/30.12.2016 г., наш вх. №168-41-
1/03.01.2017 г. и приложено изпратени Списъци на активите за предаване - Под №322, инв. 
№8398А000 – Каптаж „Крайно варовита – горен“, ПИ 000030 - гр. Шипка, извън регулация – 
СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; Под №323, инв. №8399А000 – Каптаж „Крайно варовита – долен“, ПИ 
000023 - гр. Шипка, извън регулация – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; Под №1 – Задбалансови активи, 
инв. №1289А000 – Каптаж „Шипка“, гр. Шипка – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД. 
Документът, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане, в 
конкретния случай община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за 
водовземане с инв. №1289А000 – Каптаж „Шипка“, гр. Шипка – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. 
№8398А000 – Каптаж „Крайно варовита – горен“, ПИ 000030 - гр. Шипка, извън регулация – 
СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. №8399А000 – Каптаж „Крайно варовита – долен“, ПИ 000023 - гр. 
Шипка, извън регулация – съоръжение вод., находящи се в Поземлени имоти с 
идентификатори: 83106.132.564 по КККР на с. Шейново; 83199.2.3; 83199.2.41 и 83199.2.19 по 
КККР на гр. Шипка, община Казанлък за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е 
необходимо да бъде издаден с решение на общинския съвет. 
Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на 
изброените съоръжения за водовземане, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора 
е необходимо за да се представи от заявителя(„ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за 
издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово 
водоснабдяване – БДИБР - Пловдив. 
 
По тези съображения предлагам, 
 
                    
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, вр. с чл.60, ал.2, т.3 от 
Закона за водите; чл.143, ал.1, т.3, чл.144, ал.2, т.6 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр.87 от 30.10.2007г./, 
 
 
РЕШИ: 
  
1. В качеството си на собственик на съоръжения за водовземане с инв. №01289А000, 
08398А000, 08399А000, находящи се в Поземлени имоти с идентификатори: 83106.132.564 по 
КККР на с. Шейново; 83199.2.3; 83199.2.41 и 83199.2.19 по КККР на гр. Шипка, община 
Казанлък, дава съгласие за ползването им от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, което да послужи 
пред Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за откриване процедура, за 
издаване разрешително за водовземане от подземни води, за питейно-битово водоснабдяване 
на гр. Шипка, община Казанлък.  
        
 
Приложения: 
 
1. Копие на писмо с вх. №168-41-61#8/08.04.2021г. от Управителя на „ВиК“ ЕООД – Стара 
Загора 
2. Копие на писмо с вх. №168-41-61#13/05.07.2021г. от Управителя на „ВиК“ ЕООД – Стара 
Загора 
3. Копие на писмо с вх. №168-41-1/03.01.2017г. от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора с част от 
приложения списък за предаване на активи 

  



 
 
            Настоящият акт да се изпрати на Кмета на община Казанлък и на Областния 
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 
            Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по 
реда на общия надзор за законност. 
            Решението може да се обжалва пред Административен съд Стара Загора по реда на 
Административно-процесуалния кодекс. 
 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък и Даниела Коева – Зам. 
кмет на община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Даниела Коева – Зам. кмет на община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък 
 
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък 
 
 
Съгласували: 
инж. Даниела Коева - зам. кмет по ИСТ 
Кольо Байков - главен юрисконсулт 
 
 
Изготвил:  
инж. Петьо Бакоев - ст. експерт ВКМС  


