
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ  КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

Относно: Обявяване на имоти, придобити от Държавата, за публична общинска 

собственост. 

 

Г-жо Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

 

С договор №Д-ДС-1-87 / 18.11.2016 г., Държавата чрез Областния управител на 

Област Стара Загора, прехвърля безвъзмездно на Община Чирпан собствеността върху 

следните недвижими имоти – частна държавна собственост /в управление на ПГСС – 

Чирпан/, както следва:  

1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 695 (шестстотин деветдесет и 

пет) кв. м, представляващ УПИ VСПТУ по селско стопанство (пет) в кв. 113а (сто и тринадесет 

буква ”а”) по плана на града, ведно с построената в него учебна работилница „Ремонтно 

дело” със ЗП 275 (двеста седемдесет и пет) кв. м, МК, на 1 (един) етаж, постр. 1971 г., при 

граници: север: УПИ ІVгазстанция; изток – улица; юг – улица; запад – улица. 

2. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 8070 (осем хиляди и седемдесет) 

кв. м, представляващ УПИ ІІІПУЦ (трети за ПУЦ) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) по 

плана на града, ведно с построените в него: 

2.1. Учебна работилница „Шлосерство и ССМ” със ЗП 440 (четиристотин и 

четиридесет) кв. м, МК, на 1 (един) етаж, постр. 1972 г.; 

2.2. Навес със ЗП 720 (седемстотин и двадесет) кв. м, мет. констр. с тухлен 

пояс, на 1 (един) етаж, постр. 1990 г., при граници на поземления имот: север – УПИ І12 

класно специално училище; изток – УПИ ІІСПТУ по селско стопанство и СПТУ по машиностроене; юг – улица и 

УПИ Vрезервен терен; запад – УПИ Vрезервен терен и УПИ ІVЦУТНТ. 

3. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 54455 (петдесет и четири хиляди 

четиристотин петдесет и пет) кв. м, представляващ УПИ IIСПТУ по селско стопанство и СПТУ по 

машиностроене (втори) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) по плана на града, ведно с 

построените в него: 

3.1. Училищна сграда със ЗП 1280 (хиляда двеста и осемдесет) кв. м, РЗП 6077 

(шест хиляди и седемдесет и седем) кв. м, МК, на 4 (четири) етажа и сутерен, постр. 1972 

г.; 

3.2. Общежитие с работилница с РЗП 746 (седемстотин четиридесет и шест) кв. 

м, МК, на 2 (два) етажа, постр. 1962 г.; 

3.3. Ремонтни работилници със ЗП 728 (седемстотин двадесет и осем) кв. м, 

МК, на 1 (един) етаж, постр. 1948 г.; 

3.4. Гараж автомобили със ЗП 529 (петстотин двадесет и девет) кв. м, МК, на 1 

(един) етаж, постр. 1948 г.; 

3.5. Хангар за трактори със ЗП 390 (триста и деветдесет) кв. м, МК, на 1 (един) 

етаж, постр. 1972 г.; 



3.6. Хангар за трактори със ЗП 259 (двеста петдесет и девет) кв. м, МК, на 1 

(един) етаж, постр. 1972 г., при граници на поземления имот: север – улица; изток – улица; 

юг – УПИ ІVГазстанция и улица; запад – УПИ ІІІПУЦ и УПИ І12 класно специално училище. 

4. Урегулиран поземлен имот с площ 16850 (шестнадесет хиляди осемстотин и 

петдесет) кв. м - УПИ І12-класно специално училище (първи) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) 

по плана на града, при граници: север – улица; изток – УПИ ІІСПТУ по селско стопанство и СПТУ по 

машиностроене; юг – УПИ Vрезервен терен и УПИ ІVЦУТНТ; запад – улица. 

Имотите са предвидени за трайно задоволяване на обществени потребности, 

тъй като се управляват от действащо училище – ПГСС – гр. Чирпан и по реда на чл.3, ал.2, 

т.3 от Закона за общинската собственост, следва да бъдат обявени от общинския съвет за 

публична общинска собственост.  

Във връзка с посоченото, предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И  Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Чирпан обявява следните имоти  

1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 695 (шестстотин деветдесет и 

пет) кв. м, представляващ УПИ VСПТУ по селско стопанство (пет) в кв. 113а (сто и тринадесет 

буква ”а”) по плана на града, ведно с построената в него учебна работилница „Ремонтно 

дело” със ЗП 275 (двеста седемдесет и пет) кв. м, МК, на 1 (един) етаж, постр. 1971 г., при 

граници: север: УПИ ІVгазстанция; изток – улица; юг – улица; запад – улица. 

2. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 8070 (осем хиляди и седемдесет) 

кв. м, представляващ УПИ ІІІПУЦ (трети за ПУЦ) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) по 

плана на града, ведно с построените в него: 

2.1. Учебна работилница „Шлосерство и ССМ” със ЗП 440 (четиристотин и 

четиридесет) кв. м, МК, на 1 (един) етаж, постр. 1972 г.; 

2.2. Навес със ЗП 720 (седемстотин и двадесет) кв. м, мет. констр. с тухлен 

пояс, на 1 (един) етаж, постр. 1990 г., при граници на поземления имот: север – УПИ І12 

класно специално училище; изток – УПИ ІІСПТУ по селско стопанство и СПТУ по машиностроене; юг – улица и 

УПИ Vрезервен терен; запад – УПИ Vрезервен терен и УПИ ІVЦУТНТ. 

3. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 54455 (петдесет и четири хиляди 

четиристотин петдесет и пет) кв. м, представляващ УПИ IIСПТУ по селско стопанство и СПТУ по 

машиностроене (втори) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) по плана на града, ведно с 

построените в него: 

3.1. Училищна сграда със ЗП 1280 (хиляда двеста и осемдесет) кв. м, РЗП 6077 

(шест хиляди и седемдесет и седем) кв. м, МК, на 4 (четири) етажа и сутерен, постр. 1972 

г.; 

3.2. Общежитие с работилница с РЗП 746 (седемстотин четиридесет и шест) кв. 

м, МК, на 2 (два) етажа, постр. 1962 г.; 

3.3. Ремонтни работилници със ЗП 728 (седемстотин двадесет и осем) кв. м, 

МК, на 1 (един) етаж, постр. 1948 г.; 

3.4. Гараж автомобили със ЗП 529 (петстотин двадесет и девет) кв. м, МК, на 1 

(един) етаж, постр. 1948 г.; 



3.5. Хангар за трактори със ЗП 390 (триста и деветдесет) кв. м, МК, на 1 (един) 

етаж, постр. 1972 г.; 

3.6. Хангар за трактори със ЗП 259 (двеста петдесет и девет) кв. м, МК, на 1 

(един) етаж, постр. 1972 г., при граници на поземления имот: север – улица; изток – улица; 

юг – УПИ ІVГазстанция и улица; запад – УПИ ІІІПУЦ и УПИ І12 класно специално училище. 

4. Урегулиран поземлен имот с площ 16850 (шестнадесет хиляди осемстотин и 

петдесет) кв. м - УПИ І12-класно специално училище (първи) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) 

по плана на града, при граници: север – улица; изток – УПИ ІІСПТУ по селско стопанство и СПТУ по 

машиностроене; юг – УПИ Vрезервен терен и УПИ ІVЦУТНТ; запад – улица, 

 за публична общинска собственост.  

 

 

 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА ............................... 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: .................................. 

А. Дончева - Гл.юрисконсулт 


