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ДО 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от Николай Митков – Кмет на Община Първомай 

 

 Относно: Съгласие за извършване на процедура по изменение на Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на неурбанизирана територия в землището на с.Татарево, 

общ.Първомай, одобрена със Заповед № РД-18-759/22.10.2019 г. на ИД на АГКК. 

 

ДАМИ и ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Първомай е собственик за яз.Татарево-1 /Дълбокото дере/, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 72093.9.6, област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. 

ДЪЛБОКОТО ДЕРЕ, вид територия Земеделска, НТП: Язовир, площ 27360 кв. м, стар номер 

009006 и на язовирна стена, представляваща поземлен имот с идентификатор 72093.22.113, 

област Пловдив, община Първомай, с. Татарево, м. МАЛ.ДЕРЕ, вид територия Земеделска, 

НТП: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1708 кв. м, стар номер 000113. 

След направените промени в Закона за водите /ЗВ/, касаещи дейностите по управление и 

разпореждане с общинските язовири, първата от които е през 2018г., а втората промяна през 

август 2019г., обнародвана в ДВ бр.61 от 02.08.2019г., на общините им се предостави 

възможност, да прехвърлят собствеността на язовирите, безвъзмездно на държавата при 

условията и реда на ЗВ. За целта е необходимо язовирите да отговарят на определението на 

т.94 от §1 от Допълнителни разпоредби на Закона за водите, а именно: "язовир" е 

водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и 

събирателните деривации, както и земята, върху която са изградени. 

Предвид на това е необходимо изготвяне на проект за изменение на границите на 

поземлени имоти - публична общинска собственост, с идентификатори: 72093.9.6, 72093.4.33, 

72093.6.107, 72093.9.7, 72093.9.68, 72093.22.168 и 72093.22.113 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Татарево, общ.Първомай, като всички компоненти на 

водностопанската система язовир – водното огледало, язовирната стена, състояща се от сух и 

мокър откос, основния изпускател и преливника се обединят в един имот, след извършване на 

геодезическо заснемане на същите. 

Във връзка с гореизложеното, Ви предлагам следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местната администрация и местното 

самоуправление, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.51, ал.3 

от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-
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5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, Общинския съвет на община Първомай,   

 

    1. Дава съгласие за извършване на процедура по изменение на Кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-759/22.10.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК в обхвата на имоти от общински поземлен фонд, съставляващи поземлени 

имоти-публична общинска собственост, с идентификатори: 72093.9.6, 72093.4.33, 72093.6.107, 

72093.9.7, 72093.9.68, 72093.22.168 и 72093.22.113 от землището на с.Татарево, 

общ.Първомай, обл.Пловдив. 

     2. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по 

изпълнение на решението. 

 

    Мотиви:  Необходимостта от привеждане на язовира в съответствие с определението на 

т.94 от §1 от Допълнителни разпоредби на Закона за водите. 

   

        Приложение: Кадастрален регистър на недвижимите имоти по проект за изменение за 

землище с.Татарево, общ.Първомай; Скица – проект на язовир Татарево - 1 /Дълбокото дере/, 

ПИ 72093.9.6.  

 

 

 

 

Вносител: 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 

Кмет на Община Първомай  

 

 


