
 

 
 

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: Отмяна на решение № 251/30.03.2017 г. на Общински съвет 

гр.Чирпан за 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, 

В Община Чирпан постъпи писмо с вх. № 04-17-11/03.07.2017 г. от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно внесената 

преписка на Община Чирпан с искане за 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. 

 С писмото си, МРРБ ни уведомява, че учредяването на ограничено вещно 

право – сервитут следва да бъде възмездно, предвид разпоредбите на чл.64, ал.4 от 

Закона за енергетиката и изисква от Община Чирпан да внесе ново решение на 

Общински съвет в тази насока, поради което следва да се отмени Решение № 

251/30.03.2017 г. за безвъзмездно учредяване на ограничено вещно право-сервитут. 

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 отменя свое Решение № 251/30.03.2017 г. 
 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет  на Община Чирпан  



 

 

Съгласувал: Иванка Петрова 

Гл.юрисконсулт на Община Чирпан 

 

 

Изготвил:  

инж.Диана Пройкова 

Началник Отдел “ТСУ и ИК”                            


