
ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – 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-н Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

 

С Решение №44 / 30.01.2020 г. Общински съвет – Чирпан дава съгласие, 

предвид изграждането на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък 

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

– Михайлово”, да се прехвърлят засегнатите общински имоти в землището на 

общината безвъзмездно в собственост на държавата чрез дарение. 

В процеса на разработване на технически проект възниква необходимостта 

за прехвърляне на още три имота, поради липса на друга техническа възможност по 

отношение на трасето на ЖП-линията. 

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

собственост, чл.34, ал.4 във връзка с чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост  

и влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед 

№РД-02-15-35 / 16.05.2018 г. на МРРБ, Общински съвет – Чирпан дава съгласие за 

изграждането на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив 

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

Михайлово”, да се прехвърлят следните засегнати общински имоти безвъзмездно в 

собственост на държавата чрез дарение, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 81414.32.156, адрес гр. Чирпан, площ 

948 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно 

ползване „Поземлен имот с неидентифициран начин на трайно ползване”, категория на 

земята при неполивни условия: 0 /нула/, предишен идентификатор: 81414.32.40; номер 

по предходен план: няма. 

2. Поземлен имот с идентификатор 81414.32.159, адрес гр. Чирпан, площ 

2581 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно 

ползване „Поземлен имот с неидентифициран начин на трайно ползване”, категория на 

земята при неполивни условия: 0 /нула/, предишен идентификатор: 81414.32.41; номер 

по предходен план: няма. 



3. Поземлен имот с идентификатор 81414.28.12, адрес гр. Чирпан, площ 

10661 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно 

ползване „Поземлен имот с неидентифициран начин на трайно ползване”, категория на 

земята при неполивни условия: 0 /нула/, предишен идентификатор: няма; номер по 

предходен план: няма. 

Упълномощава кмета на Общината да извърши необходимите действия за 

прехвърлянето на имотите в собственост на държавата. 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Л. Атанасова – Юрисконсулт 
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