
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН  

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

ОТНОСНО:  Проект на номерация на нечетните номера на бул. „Георги 

Димитров”, гр. Чирпан в обсега от №87 до №115 

  

 

Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Чл.89, ал.5 от Закона за гражданската регистрация създава задължение на кмета на 

общината да определя адресите на територията на общината, на които може да се 

извършва адресна регистрация. В деловодството на Общинска администрация има 

заведени заявления за издаване на административни адреси в района на нечетните 

номера на бул. „Георги Димитров” след номер 85-ти, като след справка в класификатора 

на адресите в град Чирпан, бул. „Георги Димитров”, се установи, че номерацията достига 

до кръстовището на булеварда с ул. „д-р Петър Генов” и ул. „Гео Милев”. Съществуват 

редица поземлени имоти след това, в рамките на регулацията на града, на които няма 

определени административни адреси, респ. администрацията е в невъзможност да издаде 

удостоверение за административен адрес, необходими за регистрация и обслужване на 

физически и юридически лица. 

 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал. 5 и чл. 

92 от Закона за гражданска регистрация, поради невъзможност на общинска 

администрация – град Чирпан за издаване на удостоверения за административен адрес, 

необходими за регистрация и обслужване на физически и юридически лица в района на 

нечетни №№ от 87 до 115 на бул. „Георги Димитров”, гр.Чирпан, Общински съвет – 

Чирпан: 

       

1. ОДОБРЯВА определените нечетни административни адреси от №№ от 87 до 

115 на бул. „Георги Димитров”, гр.Чирпан, както следва: 

 

УПИ/ПИ кв. 

стар административен 

адрес нов административен адрес 

ПИ 81414.501.139 103 няма бул.Георги Димитров 87 

ПИ 81414.501.140 103 няма бул.Георги Димитров 89 

ПИ 81414.501.141 103 няма бул.Георги Димитров 91 

ПИ 81414.501.144 103 няма бул.Георги Димитров 93 



ПИ 81414.501.96 104 няма бул.Георги Димитров 95 

ПИ 81414.501.97 104 няма бул.Георги Димитров 97 

ПИ 81414.501.98 104 няма бул.Георги Димитров 99 

ПИ 81414.501.255 104 няма бул.Георги Димитров 101 

ПИ 81414.501.122 104 няма бул.Георги Димитров 103 

ПИ 81414.501.253 104 няма бул.Георги Димитров 105 

ПИ 81414.501.256 104 няма бул.Георги Димитров 107 

ПИ 81414.501.100 104 няма бул.Георги Димитров 109 

ПИ 81414.501.248 104 няма бул.Георги Димитров 111 

ПИ 81414.501.83 106 няма бул.Георги Димитров 113 

ПИ 81414.501.82 106 няма бул.Георги Димитров 115 

 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да впише в Класификатора на 

адресите в град Чирпан новите административни адреси. 
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