
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -    

ЧИРПАН  

 

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

                                                                     ОТ 

ИВАН СТАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО:  Изваждане на недвижими имоти от ДМА на „Обредни дейности -Чирпан” 

ЕООД и предаването им за управление на Кмета на Община Чирпан  

 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Следните имоти са включени в активите на „Обредни дейности -Чирпан” ЕООД: 

1. Административна сграда, построена в поземлен имот 81414.502.3623, адрес 

на поземления имот: гр. Чирпан, ул. „Никола Събчев” № 20, площ 2611 кв.м., трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана”, начин на трайно ползване 

„Комплексно застрояване”, номер по предходен план: квартал 158, парцел IV, състояща 

се от: 

Вход „А”: Всички административни, спомагателни и складови помещения и 5 

гаража; 

Вход „Б”: Бивша столова /на приземния етаж – фитнес зала/, Клуб /в подземния 

етаж/ и 5 гаража; 

Вход „В”: 5 гаража. 

2. Поземлен имот с идентификатор 81414.501.66, адрес на поземления имот: гр. 

Чирпан, Промишлена зона-изток, площ 758 кв.м., трайно предназначение на 

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

складов обект”; номер по предходен план: 937, квартал 7, заедно с построените в имота 

сгради с идентификатори 81414.501.66.1, 81414.501.66.2, 81414.501.66.3, 

81414.501.66.4, с предназначение: „Промишлена сграда” – „Метален цех” /срещу ЖП-

гарата/.  

 3. Поземлен имот с идентификатор 81414.502.2101, адрес на поземления имот: 

гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” №20, площ 1728 кв.м., трайно предназначение на 

територията: „Урбанизирана”; начин на трайно ползване „Комплексно застрояване”; 

номер по предходен план: 2101, квартал 121, парцел I, заедно с построената в имота 

сграда с идентификатори 81414.502.2101.1, с предназначение: „Друг вид обществена 

сграда” – „Битов комбинат”.  

4. 4. Сграда с идентификатор 81414.502.3402.1, с предназначение: „Сграда 

на допълващото застрояване” – „Склад за материали” /до стадиона/, построена в 

поземлен имот с идентификатор 81414.502.3402, адрес на поземления имот: гр. Чирпан, 

площ 5324 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”; начин на 

трайно ползване „За складова база”; номер по предходен план: 901, квартал 169, парцел 

IV,X. 

С оглед по-рационалното стопанисване на имотите, предлагам те да бъдат 

извадени от активите на „Обредни дейности - Чирпан” ЕООД и да бъдат предадени за 

управление на Община Чирпан. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 



 

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.137, ал.1, т.7 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.8, ал.2 

от Закона за общинската собственост във връзка с чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.9, ал.1, т.6 от 

Наредба за реда за учредяване на търговските дружества и реда за упражняване на 

правата на собственост на общината  в общинските търговски дружества, Общински 

съвет - Чирпан реши: 

Изважда от дълготрайните материални активи на „Обредни дейности - 

Чирпан” ЕООД за сметка на резервния капитал следните недвижими имоти: 

1. Административна сграда, построена в поземлен имот 81414.502.3623, 

адрес на поземления имот: гр. Чирпан, ул. „Никола Събчев” № 20, площ 2611 кв.м., 

трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, начин на трайно ползване 

„Комплексно застрояване”, номер по предходен план: квартал 158, парцел IV, състояща 

се от: 

Вход „А”: Всички административни, спомагателни и складови помещения – 

самостоятелни обекти в сграда /СОС/ с идентификатори 81414.502.3623.1.1, 

81414.502.3623.1.2, 81414.502.3623.1.3, 81414.502.3623.1.4, 81414.502.3623.1.5, 

81414.502.3623.1.6, 81414.502.3623.1.7, 81414.502.3623.1.8, 81414.502.3623.1.9, 

81414.502.3623.1.10, 81414.502.3623.1.11, 81414.502.3623.1.12, 81414.502.3623.1.13, 

81414.502.3623.1.14, 81414.502.3623.1.15, 81414.502.3623.1.16, 81414.502.3623.1.17, 

81414.502.3623.1.18, 81414.502.3623.1.19, 81414.502.3623.1.20, 81414.502.3623.1.21, 

81414.502.3623.1.22, 81414.502.3623.1.23, 81414.502.3623.1.24, 81414.502.3623.1.49, 

81414.502.3623.1.50, 81414.502.3623.1.51, 81414.502.3623.1.52, 81414.502.3623.1.53, 

81414.502.3623.1.54, 81414.502.3623.1.55, 81414.502.3623.1.56, 81414.502.3623.1.57, 

81414.502.3623.1.63 и 5 гаража - СОС с идентификатори 81414.502.3623.1.58, 

81414.502.3623.1.59, 81414.502.3623.1.60, 81414.502.3623.1.61, 81414.502.3623.1.62; 

Вход „Б”: Бивша столова /на приземния етаж – фитнес зала/, Клуб /в 

подземния етаж/ - СОС с идентификатор 81414.502.3623.1.64 и 5 гаража – СОС с 

идентификатори 81414.502.3623.1.65, 81414.502.3623.1.66, 81414.502.3623.1.67, 

81414.502.3623.1.68, 81414.502.3623.1.69; 

Вход „В”: 5 гаража – СОС с идентификатори 81414.502.3623.1.74, 

81414.502.3623.1.75, 81414.502.3623.1.76, 81414.502.3623.1.77, 81414.502.3623.1.78. 

2. Поземлен имот с идентификатор 81414.501.66, адрес на поземления имот: 

гр. Чирпан, Промишлена зона-изток, площ 758 кв.м., трайно предназначение на 

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

складов обект”; номер по предходен план: 937, квартал 7, заедно с построените в имота 

сгради с идентификатори 81414.501.66.1, 81414.501.66.2, 81414.501.66.3, 

81414.501.66.4, с предназначение: „Промишлена сграда” – „Метален цех” /срещу ЖП-

гарата/.  

 3. Поземлен имот с идентификатор 81414.502.2101, адрес на поземления 

имот: гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” №20, площ 1728 кв.м., трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана”; начин на трайно ползване 

„Комплексно застрояване”; номер по предходен план: 2101, квартал 121, парцел I, 

заедно с построената в имота сграда с идентификатори 81414.502.2101.1, с 

предназначение: „Друг вид обществена сграда” – „Битов комбинат”.  

4. Сграда с идентификатор 81414.502.3402.1, с предназначение: „Сграда на 

допълващото застрояване” – „Склад за материали” /до стадиона/, построена в 



поземлен имот с идентификатор 81414.502.3402, адрес на поземления имот: гр. Чирпан, 

площ 5324 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”; начин на 

трайно ползване „За складова база”; номер по предходен план: 901, квартал 169, парцел 

IV,X. 

Гореописаните имоти придобиват статут на частна общинска собственост и 

се предоставят за управление на Кмета на Община Чирпан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …..…………………… 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на  Общински съвет - Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………….. 

Димитър Славов  
Юрисконсулт 

 

 

 

 

 


