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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 имот с идентификатор: 83106.43.74 по КККР 
на с. Шейново, 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. №168-41-54/25.08.2021 г., относно „Откриване 
процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-
битово водоснабдяване за имот с идентификатор: 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, 
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. №03453А000 – Тръбен кладенец „Шейново“, с. 
Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №03335А000 – БПС „Шейново“, с. 
Шейново, извън регулация – Сгради; инв. №00282А000 – Хлораторна будка 
„Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Сгради; инв. №01279А000 – Напорен 
резервоар 140м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.; 
инв. №08396А000 – Напорен резервоар 250м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън 
регулация – Съоръжение вод., находящи се в поземлен имот с идентификатор: 
83106.43.74 по КККР на с. Шейново, 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. 
Тръбен кладенец „Шейново“, БПС „Шейново“, Хлораторна будка „Шейново“, Напорен 
резервоар 140м3 (Водоем) „Шейново“, Напорен резервоар 250м3 (Водоем) „Шейново“, 



с. Шейново се намират в землището на с. Шейново  и попадат в недвижим имот с 
идентификатор: 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, 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 №317, инв. №3453А000 – Тръбен кладенец „Шейново“, с. Шейново, извън 
регулация – Съоръжение вод.; Под №354, инв. №3335А000 – БПС „Шейново“, с. 
Шейново, извън регулация – Сгради; Под №349, инв. №282А000 – Хлораторна будка 
„Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Сгради; Под №307, инв. №1279А000 – 
Напорен резервоар 140м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – 
Съоръжение вод.; Под №321, инв. №8396А000 – Напорен резервоар 250 м3 (Водоем) 
„Шейново“, с. Шейново, извън регулация – 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. №03453А000 – Тръбен кладенец „Шейново“, с. 
Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №03335А000 – БПС „Шейново“, с. 
Шейново, извън регулация – Сгради; инв. №00282А000 – Хлораторна будка 
„Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Сгради; инв. №01279А000 – Напорен 
резервоар 140 м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение 
вод.; инв. №08396А000 – Напорен резервоар 250 м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, 
извън регулация – Съоръжение вод., находящи се в поземлен имот с идентификатор: 
83106.43.74 по КККР на с. Шейново, 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 30.10.2007 г./,  

 

РЕШИ: 

1. В качеството си на собственик на съоръжения за водовземане с инв. №03453А000, 
№03335А000, №00282А000, №01279А000, №08396А000, находящи се в поземлен имот 
с идентификатор: 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, община Казанлък, 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 с. Шейново, община Казанлък. 
 
 
 



Приложения: 
 

1. Копие на писмо с вх. №168-41-54/25.08.2021г. от Управителя на „ВиК“ ЕООД – 
Стара Загора. 

 
2. 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 „ВиК“ ЕООД – 
Стара Загора  
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
инж. 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. Дойко Костадинов - началник отдел ТИКС 
Пламена Славенска - юрисконсулт 
 
 
 
Изготвил: инж. Петьо Бакоев - ст. експерт ВКМС  
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дейетвц,я по открив~че на пр~цvд;-ра ;а издаван: на разрешителчо ;а водовземане

от подзгмни води за питейно-битовато водоснабдяване на с. Шейново, общ.

Казанлък, чрез съществуващи водовземни съоръжения, а именно: 1. Тръбен

кладенец „Шейново" /ТК/, находящ се в недвижим имот с идентификатор

83106.43.74 по КККР на с. Шейново и 2. Kanrnupaнu извори „ Средно варовита

горен " и„ Средчо варовита долен "/KE~l/, находящи се в имот с идентификатор

83106.132.564 по КККР на с. Шейново. Съгласно разпоредбите на чл.60, ал.2, т.3 от

ЗВ и чл.145, ал.2 т.2 от Иаредба № 1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и

опазване на подземни води, за да бъде издадено разрешение за водовземане,

заявителят следва да представи документ, удостоверяващ съгласието на

собственика на съоръженията и заверено копие от документ за собственост или

нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който са

разположени съоръженията за водовземане.

В имот с идентификатор 83106.132.564 по КККР на с. Шейново се намират

следните актив~г, а именно: КЕИ „Средно варовита горен", КЕИ „Средно варовита

дален" и облекчителна шахта /ОцI/, заведени под инв.№ 01276А000, 01277А000 и

охранителните зони около водоизточниците.

В имот с идентификатор 83106.43.74 по КККР на с. Шейново се намират

следните активи, а именно: ТК „Шейново", Бункерна помпена станция около ТК,



Хлораторна будка, дНапорен резервоар 140 м3, Напорен. резервоар 250 м3 и 

охранителната зона около водоизточника, заведени съответно под инв.№ 

03453А000; 0333 5А000, 00282А000, 01279А000, 08396А000. 

С;ъгласно чл.1Ч, ал.1, т.4 от 31i тези еактиви са публична оbтдійсiса 

собственост и по реда на § 9 о~г П3Р към ЗИД на 3акона за водите (Д бр. 103 от 

2013 г:), с писмо- ивх:№.Цц-1577-9/30.12.2016 г. са предадени в собственост на 

община Казанлък. Водоизточниците КЕИ „Средно варовита горен" и КЕИ „Средно 

варовйта долён" се намират в имот с идентификатор 83106.132.564 по КККР на с. 

Шейново, а воцоизточникът ТК „Шейново" — в имот с идентификатор 83106.43.74, 
които са образувани за I-ви пояс на санитарно - охранителните им зони. 

Съгласно чл.19, ал.1, т.5 от ЗВ и чл. 11, ал.2 от Наредба №3 от 16 октомври 

2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 

нужди, публична общинска собственост са земите на най-вътрешния пояс I-ви на 

санитарно-охранителните зони /СОЗ/ на водоизточниците и съоръженията. От 

направена справка в АГКК, имот с идентификатор 8~106.132.564 е заведен като 

частна държавна собственост, вид територия: Тbpcкa и Н 111: Друг вид 

дървопроизводителна гора, а имот с идентификатор 83106.43.74 е заведен като 

публична общинека собственост, вид територия: територия заета от вади и вадни 

обекти и HTH: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.3.3 ®т Д®гавор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на BuK системите и съоръженията и предоставянэ на 

водоснабдителни и канализационни услуги от 29.02.2016г., моля да задействате 

процедура по уреждане на собственостnта за имот с идентификатор 

83106.132.564 по КККР на с. Шейново, заведен като имот частна държавна 

собстnвеностn, който следва да бъде nублц.чна общинска собсnгвеностn. 

Предвид гореизложеното; моля да ни бъде издадено: 

-  съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на имот с 

идентификатор 83106.43.74 и съоръженията за водовземане с инв.К 01276А000, 

01277А000, 03453А000, 03335А000, 00282А000, 01279А000, 08396А000, находящи се 

в nоземлени имоnги с идентификатори 83106.132.564 и 83106.43.74 по КККР на с. 

Шейново, 

- завервно коnие от докумёнт за собственост йли нотариално заверено 

nисмено съгласие за имот с идентификатор 83106.43.74, по КККР на с. Шейново, 



които да ни послужат пред Басейнова дирекция, за откриване на процедура 

за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битовото 

водоснабдяване на с. Шейново, общ. Казанлък. 

Приложение: 

- 2 бр. извадка от КККР на с. Шейново за имоти с идентификатори 83106.132.564 
и 83106.43.74 

- 2 бр. извадка от географско - информационната система /ГИС/ на 

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД 

С УВАЖЕНИЕ, 

иHж. PYIVIEH РАЙК()В 

Управител 

МЗ/тО 
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Водасиабдяване и Канализация ЕОаД - Стара Загора ..~
г600+0 Стара Эагора, ул. "3tрnчСто 6®тев" 62; тел.: 042/ 601: 096; фаьсс: 042/ 601. 507

, . ; водата, без която нв можем
5Р • 

До: Кмет на Община Казанлък

Факс: 0431/98266
e-mai1: mavor@kazanlak.bg

Адрес: бул. Розова Долина №6

гр. Казанлък, 6100
  

Копие: Асоциация no BuK област Стара Загора

Тел: 042/600 640
E-maii: avikstz@sz.government.bg

Относно: Предаване на активи Публична Собственост

r. ХуГ  L iь.r г s t Gi1
i,: j~ i

Lг§ Т 
~ ~

Приложено,

Vlзпращаме Ви tписъци на активитг, съгласно указання на МРРS и във връзка с прилагането на
разпоредбите на § 9, ал.6 от преходни и заключителни разпоредби към 3акона за изменение и
долълнение на 3акона за водите (обн. — ДВ, бр.103 от 2013 г.,изnл. и дап. — ДВ, бр.58 от 2015г.)

Приложено: Списъци на активите за предаване от ВиК ЕООД Стара Загора съгл. Приложение №4

С уважение:

Управител: инж. Румен Рай'ков








