
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

 

 

Относно: 

Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да бъде 

публична общинска собственост.  

 

 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да общински съветници, 

 

Община Чирпан е собственик на следния имот: Поземлен имот 

81414.502.1248, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, ул. Васил Калчев №1, 

вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 268 кв. м, стар 

номер 1248, квартал 92, парцел IV, заедно с построените в имота сграда – бивше 

енергоснабдяване и гараж. По силата на Решение №498 / 28.03.2019 г. на Общински 

съвет – Чирпан, към настоящия момент имотът е публична общинска собственост. 

Сградата е загубила предназначението си на имот публична общинска 

собственост, имотът не попада в обхвата на тези, определени в чл.3 от Закона за 

общинската собственост, а именно: имоти определени със закон, имоти, необходими на 

местната администрация или такива за трайно задоволяване на обществени потребности 

от местно значение.  

 

С оглед на 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, чл.6, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл.5, 

ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Чирпан обявява поземлен имот 81414.502.1248, област 

Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, ул. Васил Калчев №1, вид територия 

„Урбанизирана”, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)”, площ 268 кв. м, стар номер 1248, 

квартал 92, парцел IV, заедно с построените в имота сграда 81414.502.1248.1, 

функционално предназначение: „Друг вид обществена сграда”, брой етажи 2, застроена 

площ 132 кв. м /бивше енергоснабдяване/ и сграда 81414.502.1248.2, функционално 



предназначение: „Хангар, депо, гараж”, брой етажи 1, застроена площ 37 кв. м,  за 

частна общинска собственост.  

 

  

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Силвия Колева – Юрисконсулт  


