
 

 
 

ДО 

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е    З А    Р Е Ш Е Н И Е 
 

ОТ  КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА –КМЕТ НА ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно ограничено вещно право по чл.7, 

ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона 

за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна 

инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 

000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, 

Област Стара Загора. 

 

Дами и господа  общински съветници, 

 

Във връзка с подадено от Община Чирпан проектно предложение  № 

BG16M1OP002-1.009-0003 за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни 

води в гр. Чирпан“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни В и К 

проекти–компонент 2“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“ е 

необходимо преминаване на довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан през имот 

№ 000467-канал (р.”Текирска”). Имот № 000467-канал (р.”Текирска”) е публична 

държавна собственост и за него е съставен Акт № 8755/24.02.2017 г. на Областен 

управител на Област Стара Загора. 

Във връзка с гореизложеното е наложително осъществяване на процедура по 

чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост по отношение на имот № 000467. 

Съгласно тази разпоредба в случаите и при условията, определени със закон, с 

Решение на Министерски съвет върху имоти- изключителна и публична държавна 

собственост, може да се учредят ограничени вещни права, когато това е необходимо 

за трайно задоволяване на обществени потребности. В настоящия случай са налице 

предпоставките, предвидени в тази правна норма, като в противен случай е 

невъзможно проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. 

Чирпан“ да бъде реализиран. 

 Процедурата по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост е 

необходимо да бъде приложена по отношение на имот № 000467-канал 

(р.”Текирска”)- държавна публична собственост, като в резултат от нея да бъде 

учредено безвъзмездно ограничено вещно право за изграждане на линейна 

инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан. За трасето на 



линейната инфраструктура има одобрен ПУП- Парцеларен план (ПП) - „Довеждащ 

електропровод до ПСОВ гр.Чирпан”. 

Трасето на довеждащия електропровод  засяга поземлен имот № 000467, с 

начин на трайно ползване „Канал (р.Текирска)”, държавна публична собственост. 

Засегнатата площ от трасето и сервитута на електропровода е 0,027 дка.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет 

гр.Чирпан одобрява приемане на учредяване на безвъзмездно ограничено вещно право 

по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна 

инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 

000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, 

Област Стара Загора. 

2.Възлага на Кмета на Община Чирпан да предприеме необходимите 

законосъобразни действия свързани с учредяване на безвъзмездно ограничено вещно 

право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, 

ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на 

линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху 

поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, 

Община Чирпан, Област Стара Загора. 

 

 
 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет  на Община Чирпан  

 

 

Съгласувал: Анастасия Дончева 

Гл.юрисконсулт на Община Чирпан 

 

 

Изготвил:  

инж.Диана Пройкова 
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