
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

Относно: Безвъзмездно придобиване на част от имот в село Винарово в собственост на 

Община Чирпан чрез дарение. 

 

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

 

В община Чирпан постъпи заявление от Симеон Михайлов Георгиев и 

Пламена Койчева Георгиева от с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, в качеството си на 

собственици на поземлен имот с пл. №475, за който е отреден УПИ IV-475 с площ 970 

кв.м., находящ се в кв.63 по плана на с. Винарово, с неуредена улична регулация. За да 

бъдат уредени регулационните отношение с общината, собствениците на частния имот 

предлагат да извършат дарение в полза на общината на 27 кв.м., придаващи се към 

уличната регулация на селото. С цел прилагане на улична регулация за улица между 

о.т.140 и о.т.141 е изработена и представена скица-проект от правоспособно лица по 

Закона за кадастъра и имотния регистър.  

Във връзка с горното, 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.8, ал.1, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и чл.17 и чл.19 от Наредба № 6 за 

реда за получаване и управление на дарения от Община Чирпан, Общински съвет – 

Чирпан дава съгласие Община Чирпан да придобие безвъзмездно в собственост чрез 

дарение 27 кв.м., придаващи се към уличната регулация на село Винарово от о.т.140 до 

о.т.141, които се отнемат от поземлен имот с пл. №475, за който е отреден УПИ IV-475, 

находящ се в кв.63 по плана на с. Винарово – частна собственост. 

След извършване на дарението, дарената част от улицата придобива статут 

на публична общинска собственост. 

Упълномощава  Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

придобиване на имота. 

 

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Димитър Славов – Юрисконсулт 


