
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

ЧИРПАН   

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   З А   Р Е Ш Е Н И Е 

от РУМЕН ВАСИЛЕВ ТУНАНОВ –Заместник-кмет на Община Чирпан, 

упълномощен със заповед № РД-09-097/21.02.2022 г. на Кмета на Община Чирпан 

 

 

Относно: Безвъзмездно придобиване на държавен имот в собственост на община 

Чирпан.  

 

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет, 

уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

 

С Решение №250 / 25.02.2021 г. Общински съвет – Чирпан дава съгласие 

Община Чирпан да приеме безвъзмездно в собственост по реда на чл.54 от Закона за 

държавната собственост, следния недвижим имот – държавна собственост Бивше 

военно поделение, представляващо поземлен имот с идентификатор 81414.501.145 с 

площ 219113 кв.м., адрес: гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, бул. 

„Георги Димитров”, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, начин 

на трайно ползване „За друг вид имот със специално предназначение и ползване”, 

номер по предходен план: квартал 113, парцел I, заедно с построените сгради в 

имота. 

Поземлен имот с идентификатор 81414.40.72 в гр. Чирпан, разположен 

южно от поделението също е държавна собственост и не се използва за нуждите на 

българската армия след закриване на военното поделение. 

Във връзка с окомплектоване на преписка-искане до областния 

управител, министъра на отбраната и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, предлагам Общинският съвет да даде съгласие за придобиване и 

на този държавен имот.  

Във връзка с гореизложеното и с цел изразяване на готовност от страна на 

Община Чирпан за приемане в собственост и последващо стопанисване на имота, 

предлагам Общинският съвет да приеме следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Чирпан допълва раздел VI. „Имоти, които общината има 

намерение да придобие и способите за тяхното придобиване” на Програмата на 

Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 

2022 год., със следния имот - държавна собственост: Поземлен имот с 

идентификатор 81414.40.72 с площ 143786 кв.м., адрес: гр. Чирпан, община Чирпан, 

област Стара Загора, местност „Високата могила”, трайно предназначение на 

територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение”, номер по предходен план: 001048. 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.1, 

т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да приеме 



безвъзмездно в собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, 

следния недвижим имот – държавна собственост: 

 

Поземлен имот с идентификатор 81414.40.72 с площ 143786 кв.м., адрес: 

гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Високата могила”, 

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

„Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, номер по 

предходен план: 001048. 

След прехвърляне на имота в собственост на Община Чирпан по реда на 

чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Чирпан 

упълномощава Кмета да извършва необходимите действия по управлението на 

имота. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: ………………………………………….. 

РУМЕН ТУНАНОВ  

Заместник-кмет на община Чирпан, 

упълномощен със заповед № РД-09-097/21.02.2022 г. 

на Кмета на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………… 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 


