
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 държавен имот в собственост на община Чирпан.  

 

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет, 

уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

 

Поземлен имот с идентификатор 81414.501.140 с площ 5018 кв.м. е държавна 

собственост. В него беше сградата на бившия Дом за деца и юноши „Д-р Т. Стоилов”, 

която от години не съществува. С решения на Общински съвет – Чирпан №390 / 

27.03.2003 г. и №354 / 26.11.2009 г., /доп. с Реш. №365 / 17.12.2009 г./ е дадено съгласие 

общината да приеме в собственост имота безвъзмездно, но до този момент не е 

извършено прехвърляне от страна на държавата. 

Община Чирпан има намерение да създаде спортен комплекс – спортна зала и 

този имот е изключително подходящ за целта. С оглед отправяне на ново искане до 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предлагам да бъде 

прието ново решение на общинския съвет. 

Във връзка с изложеното 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, Общински съвет - Чирпан отменя Решение №354 / 26.11.2009 г. 

и Решение №365 / 17.12.2009 г. 

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, 

следния недвижим имот – държавна собственост: Поземлен имот с идентификатор 

81414.501.140 с площ 5018 кв.м., трайно предназначение на територията: 

„Урбанизирана”, начина на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”, номер 

по предходен план: 959, квартал 103, парцел II. 

След приемането на имота в собственост на общината, същият ще се използва 

за построяване на спортна зала.  

  

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Ив. Иванова - Юрисконсулт 
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