
ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти, 

засегнати от строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния 

участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък 

Оризово – Михайлово”. 

 

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

 

В Община Чирпан е постъпило писмо с вх. №04-19-3 / 08.04.2019 г. от 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което 

ни уведомяват за засегнати общински имоти от строителството на национален обект 

„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 

„Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”. С писмото се 

обосновава необходимостта, Общински съвет – Чирпан да приеме решение за 

безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на загнатите общински имоти.  

Във връзка с гореизложеното, 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.34а, ал.5 във връзка с чл.43, ал.1 от Закона за държавната 

собственост, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, поради изграждането на 

национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, 

позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”, да се 

прехвърлят засегнати общински имоти безвъзмездно в собственост на държавата чрез 

дарение, както следва: 

- 102 броя имота в землището на гр. Чирпан, с обща площ 85,034 дка; 

- 15 броя имота в землището на с. Рупките, с обща площ 5,532 дка; 

- 3 броя имота в землището на с. Малко Тръново, с обща площ 0,528 дка; 

- 54 броя имота в землището на с. Свобода, с обща площ 62,019 дка, 

съгласно приложени извадки от регистри на засегнатите от трасето имоти за 

съответните землища. 

 

 

 

 

 

Кичка Петкова................................. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал................................... 

Ив. Петрова – Юрисконсулт 


