
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН   

 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ЗА   Р Е Ш Е Н И Е 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

 

Относно: Безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост, 

представляващи апартаменти и гараж в гр. Чирпан.  

 

 

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет, 

уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

В Община Чирпан постъпи предложение от Изпълнителната агенция 

„Военни клубове и военно-почивно дело” към Министерството на отбраната, с което 

ни уведомяват за отпаднала необходимост от ползването на шест държавни имота – 

апартаменти и гараж в гр. Чирпан за нуждите на Българската армия, както следва: 

- Апартамент №34, ул. „Д-р Петър Генов” №12, бл.7, вх.Б, ет.6; 

- Апартамент №44, ул. „Д-р Петър Генов” №12, бл.7, вх.В, ет.1; 

- Апартамент №62, ул. „Д-р Петър Генов” №12, бл.7, вх.В, ет.8; 

- Гараж №9, ул. „Д-р Петър Генов” №12; 

- Апартамент №6, ЖК „Младост” бл.16, вх.А, ет.2; 

- Апартамент №34, ЖК „Младост” бл.16, вх.В, ет.2; 

Изпълнителната агенция отправя предложение да прехвърли 

безвъзмездно в собственост на общината посочените държавни имоти. 

С наше писмо с изх. №12-00-5_001 / 28.07.2020 г. сме изразили 

положително становище за приемане безвъзмездно в собственост държавните имоти. 

По повод образуваната преписка и наличието на положително становище 

от страна на Министерството на отбраната, в общината постъпи писмо от Областния 

управител на Област Стара Загора с което изисква от наша прецизиране на искането 

– да получим имотите за безвъзмездно управление или безвъзмездно в собственост. 

Предлагам Община Чирпан да приеме в собственост имотите и в тази 

връзка с предлагам следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Чирпан допълва раздел VI. „Имоти, които общината има 

намерение да придобие и способите за тяхното придобиване” на Програмата на 

Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 

2020 год., със следните имоти държавна собственост: 



- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.501.136.2.34 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов” №12, вх.Б, ет.6, 

ап.34; площ 80,40 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с 

прилежащите му мазе и таванско помещение; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.501.136.2.44 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов” №12, вх.В, ет.2, 

ап.44; площ 52,77 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с 

прилежащите му мазе и таванско помещение; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.501.136.2.62 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов” №12, вх.В, ет.8, 

ап.62; площ 52,77 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с 

прилежащите му мазе и таванско помещение; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.501.136.2.69 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов” №12, вх.А, ет.1; 

площ 21,69 кв.м.; предназначение „Гараж в сграда”; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.502.3731.3.6 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ЖК „Младост” бл.16, вх.А, ет.2, ап.6; площ 

65,04 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с прилежащото му мазе; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.502.3731.3.6 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ЖК „Младост” бл.16, вх.В, ет.2, ап.34; 

площ 79,38 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с прилежащото му 

мазе. 

Способ за придобиване: чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.1, 

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

имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да приеме 

безвъзмездно в собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, 

следните недвижими имоти – държавна собственост: 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.501.136.2.34 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов” №12, вх.Б, ет.6, 

ап.34; площ 80,40 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с 

прилежащите му мазе и таванско помещение; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.501.136.2.44 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов” №12, вх.В, ет.2, 

ап.44; площ 52,77 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с 

прилежащите му мазе и таванско помещение; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.501.136.2.62 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов” №12, вх.В, ет.8, 

ап.62; площ 52,77 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с 

прилежащите му мазе и таванско помещение; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.501.136.2.69 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов” №12, вх.А, ет.1; 

площ 21,69 кв.м.; предназначение „Гараж в сграда”; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.502.3731.3.6 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ЖК „Младост” бл.16, вх.А, ет.2, ап.6; площ 

65,04 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с прилежащото му мазе; 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81414.502.3731.3.6 по 

КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ЖК „Младост” бл.16, вх.В, ет.2, ап.34; 

площ 79,38 кв.м.; предназначение „Жилище, апартамент”, заедно с прилежащото му 

мазе. 



След приемането на имотите в собственост на общината, апартаментите 

ще се включат в жилищния фонд на общината – ведомствени, за наем или резервни 

жилища, а гаражът ще се използва за престой на служебни автомобили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Л. Атанасова – Гл. юрисконсулт 
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