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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

Относно: Обявяване на имот за публична общинска собственост. 

 

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет,  

уважаеми г-жи и г-да общински съветници, 

 

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с идентификатор 

81414.147.180, находящ се в град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 

03.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 

25.09.2020 г.; адрес на поземления имот: гр. Чирпан; Площ: 14772 кв.м.; Трайно 

предназначение на територията „Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За друг 

вид производствен, складов обект”; Предишен идентификатор: няма; Номер по 

предходен план: 147180. За поземления имот Община Чирпан има съставен акт №2874 

/ 30.01.2019 г. за частна общинска собственост. 

През 2019 г. започна строителството на Пречиствателна станция за отпадни 

води по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. 

Обектът е завършен и за него е издадено Разрешение за ползване №ДК-07-

СЗ-135 / 07.12.2020 г. от РДНСК – Ст. Загора. 

В резултат на извършеното строителство, в поземления имот са построени 

шест сгради, същите са нанесени в кадастралната карта на града. 

Предвид обществения характер на дейността, която се извършва от 

пречиствателната станция за отпадни води, считам, че имотът е придобил характер на 

публична общинска собственост, същият попада в обхвата на имотите по чл.3, ал.2, т.3 

от Закона за общинската собственост, а именно: „Публична общинска собственост са: 

… други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 

местно значение, определени от общинския съвет”.  

Предвид горепосоченото, както и разпоредбата на чл.6 ал.2 от Закона за 

общинската собственост, 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.3, ал.2, т.3 и чл.6 ал.2 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Чирпан обявява поземлен имот с идентификатор 81414.147.180, 

находящ се в град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 03.09.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.09.2020 г.; адрес на 

поземления имот: гр. Чирпан; Площ: 14772 кв.м.; Трайно предназначение на 



територията „Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, 

складов обект”; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 147180, 

заедно с построените в имота сгради: 1. Сграда с идентификатор 81414.147.180.1, 

застроена площ 11 кв.м.; брой етажи: 1, предназначение: „Сграда за 

енергопроизводство”; 2. Сграда с идентификатор 81414.147.180.2, застроена площ 257 

кв.м.; брой етажи: 1, предназначение: „Административна, делова сграда”; 3. Сграда с 

идентификатор 81414.147.180.3, застроена площ 32 кв.м.; брой етажи: 1, 

предназначение: „Промишлена сграда”; 4. Сграда с идентификатор 81414.147.180.4, 

застроена площ 357 кв.м.; брой етажи: 1, предназначение: „Промишлена сграда”; 5. 

Сграда с идентификатор 81414.147.180.5, застроена площ 212 кв.м.; брой етажи: 1, 

предназначение: „Промишлена сграда”; 6. Сграда с идентификатор 81414.147.180.6, 

застроена площ 94 кв.м.; брой етажи: 1, предназначение: „Промишлена сграда”, за 

публична общинска собственост. 

 

 

 

Ивайло Крачолов ………………………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:  …………………………….. 

Лиляна Атанасова – Главен юрисконсулт 

 


