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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 389 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с 

Протокол № 43 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие от Община Николаево, в качеството й на 

собственик на съоръжение за водовземане, а именно: Хоризонтален дренаж „Далак 

бунар“, разположен в поземлен имот с идентификатор 48163.214.922 по КККР на 

с. Елхово, Община Николаево, Област Стара Загора, предназначено за питейно-

битовото водоснабдяване на с. Елхово, Община Николаево, за ползване от 

оператора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, 

ул. „Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, съгласно писмо 

на Управителя на дружеството вх. №12-00-122/22.08.2022 г. по описа на общината. 

 

Мотиви: 

В общинска администрация Николаево на основание чл.60, ал.2, т.3 от Закона за 

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

опазване на подземни води, изискват и чл.1 от Наредба №3 за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество е получено писмо от Управителя на 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 

62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, с наш вх. №12-00-122/22.08.2022 г., относно 

„Откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за 

питейно-битово водоснабдяване на с.Елхово, община Николаево, Хоризонтален дренаж 

„Далак бунар“ в имот с идентификатор: 48163.214.922 по KKKP на с. Елхово, община 

Николаево на обособената територия, обслужвана от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, вписано в 

ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300.  

 За да бъде издадено разрешение за водовземане е необходимо Община 

Николаево да представи решение на Общински съвет Николаево удостоверяващо 

съгласието на собственика на съоръжението и заверено копие от документ за 

собственост на имота, в който е разположено съоръжението за водовземане. За имот с 

идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.214.922 има съставен Акт за публична 

общинска собственост № 165, т. 16, д. 3355, вх. рег. № 4703 от 12.07.2021 г. вписан в 

имотния регистър от СВ Казанлък. Съоръжението в имота е с инв. № 01162А000, 

отреден за пояс I – ви на водоизточника. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, 8 от ЗМСМА, във 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 октомври 2007 г. за 

проучване, ползване и опазване на подземни води (ДВ бр.87 от 30.10.2007 г.) и предвид 

гореизложеното, Общински съвет - Николаево  

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Николаево разрешава на община Николаево в качеството и на 

собственик на съоръжение за водовземане с инв. № 01162А000, отреден за пояс I – ви 

на водоизточника, находящо се в поземлен имот с идентификатор по КККР на с. 

Елхово 48163.214.922, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 

165, т. 16, д. 3355, вх. рег. № 4703 от 12.07.2021 г. вписан в СВ Казанлък, да даде 
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писмено съгласие на така описаното съоръжение за водовземане в поземлен имот с 

идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.214.922, да се ползва от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. „Христо 

Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300.  

Така даденото съгласие се дава, за 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. Елхово, Община Николаево. 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


