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ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти – общинска собственост, за 

депониране на излишни земни маси при строителството на национален обект 

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

„Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”. 

        

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Чирпан постъпи писмо от ДЗЗД „Евро ЖП Инфраструктура”, в 

качеството си на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Модернизация на 

железопътен участък Оризово – Михайлово”. Във връзка с бъдещото строителство, 

се мотивира необходимост от общински имоти, негодни за селскостопанско 

ползване, в които да се депонират излишни земни маси. Дружеството има интерес 

към конкретни поземлени имоти – нарушени територии, като желае да ползва 40% 

от площите на имотите. 

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.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.22, 

ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, във връзка със строителството на национален обект 

„Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово” по проект 

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

съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие да се отдадат под наем на ДЗЗД „Евро ЖП 

Инфраструктура” недвижими имоти – нарушени територии, за временно 

депониране на излишни земни маси, както следва: 

Поземлен имот 68182.190.417, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Спасово, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 4130 кв. м, стар номер 000417. От имота ще се ползва 

площ от 1652,00 кв.м. 

Поземлен имот 68182.190.416, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Спасово, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 1506 кв. м, стар номер 000416. От имота ще се ползва 

площ от 602,40 кв.м. 



Поземлен имот 68182.190.425, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Спасово, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 1389 кв. м, стар номер 000425. От имота ще се ползва 

площ от 555,60 кв.м. 

Поземлен имот 68182.169.413, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Спасово, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 389 кв. м, стар номер 000413. От имота ще се ползва 

площ от 155,60 кв.м. 

Поземлен имот 63344.94.518, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Рупките, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 8478 кв. м, стар номер 000518. От имота ще се ползва 

площ от 3391,20 кв.м. 

Поземлен имот 63344.95.485, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Рупките, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 3426 кв. м, стар номер 000485. От имота ще се ползва 

площ от 1370,40 кв.м. 

Поземлен имот 63344.111.514, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Рупките, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 8880 кв. м, стар номер 000514. От имота ще се ползва 

площ от 3552,00 кв.м. 

Поземлен имот 63344.106.532, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Рупките, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 707 кв. м, стар номер 000532. От имота ще се ползва 

площ от 282,80 кв.м. 

Поземлен имот 63344.130.548, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Рупките, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 9336 кв. м, стар номер 000548. От имота ще се ползва 

площ от 3734,40 кв.м. 

Поземлен имот 81414.170.387, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 9628 кв. м, стар номер 000179. От имота ще се ползва 

площ от 3851,20 кв.м. 

Поземлен имот 81414.170.407, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 7289 кв. м, стар номер 000196. От имота ще се ползва 

площ от 2915,60 кв.м. 

Поземлен имот 81414.170.406, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 2433 кв. м, стар номер 000195. От имота ще се ползва 

площ от 973,20 кв.м. 

Поземлен имот 81414.170.390, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 4775 кв. м, стар номер 000184. От имота ще се ползва 

площ от 1910,00 кв.м. 

Поземлен имот 81414.170.391, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителната керамика, площ 4476 кв. м, стар номер 000185. От имота ще се ползва 

площ от 1790,40 кв.м. 

2. Определя наем за ползване на отдадените площи – 0,01 лв. за един 

кубически метър депонирана земна маса. Наемът се заплаща на всеки шест месеца – 



в 10-дневен срок от извършване на замервания на депонираните земни маси и 

подписване на двустранен протокол от представители на наемателя и наемодателя. 

3. Определя срок за отдаване под наем – за срока на ремонтно-

строителните дейности.  

4. Задължава ДЗЗД „Евро ЖП Инфраструктура”, в шестмесечен срок след 

завършване на националния обект, да извърши рекултивация на ползваните площи. 

5. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да сключи договор за наем за 

горепосочените имоти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Л. Атанасова – юрисконсулт 
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