
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Относно: Предоставяне на имоти за управление на Професионална гимназия по селско 

стопанство – гр. Чирпан, която ги е управлявала до обявяването на училището за 

общинско. 

 

 

Г-н Председател  на  Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

По силата на Решение №724 / 01.09.2016 г. на Министерски съвет на Република 

България и Решение №73 / 31.03.2016 г. на Общински съвет - Чирпан, с договор от 

18.11.2016 г. Община Чирпан става собственик на училищните имоти, в които 

осъществява дейността си Професионалната гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан. 

Съгласно разпоредбите на чл.302 на Закона за предучилищното и училищното 

образование, от датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за 

общинско, имотите - публична държавна собственост, предоставени на училището преди 

обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината, на територията на 

която се намират имотите и стават публична общинска собственост, а вещите - държавна 

собственост, стават собственост на общината, финансираща училището. Именно такива 

имоти се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването 

му за общинско и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят 

предназначението си. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам имотите – публична общинска 

собственост, в които Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан 

осъществява дейността си, да се предоставят за управление на училището, като Общински 

съвет – Чирпан 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.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.302, ал.3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл.13а, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан 

предоставя за безвъзмездно управление на Професионална гимназия по селско стопанство 

– гр. Чирпан, следните имоти – публична общинска собственост: 

 



1. Поземлен имот с идентификатор 81414.501.150, 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 със заповед: няма издадена заповед за изменение; адрес на поземления 

имот: гр. Чирпан, п.к. 6200, бул. „Георги Димитров”; Площ: 54838 кв.м.; Трайно 

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

комплекс за образование”; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: СПТУ, 

ССТ, квартал: 113а, парцел: II, заедно с построените в поземления имот сгради: 

Сграда с идентификатор 81414.501.150.1: застроена площ: 1352 кв.м.; Брой 

надземни етажи: 4; брой подземни етажи: няма данни; Предназначение: „Сграда за 

образование”. 

Сграда с идентификатор 81414.501.150.2: застроена площ: 403 кв.м.; Брой 

надземни етажи: 2; брой подземни етажи: няма данни; Предназначение: „Жилищна сграда – 

еднофамилна”. 

Сграда с идентификатор 81414.501.150.3: застроена площ: 507 кв.м.; Брой 

надземни етажи: 1; брой подземни етажи: няма данни; Предназначение: „Жилищна сграда – 

еднофамилна”. 

Сграда с идентификатор 81414.501.150.4: застроена площ: 359 кв.м.; Брой 

надземни етажи: 1; брой подземни етажи: няма данни; Предназначение: „Жилищна сграда – 

еднофамилна”. 

Сграда с идентификатор 81414.501.150.6: застроена площ: 284 кв.м.; Брой 

надземни етажи: 1; брой подземни етажи: няма данни; Предназначение: „Селскостопанска 

сграда”. 

Сграда с идентификатор 81414.501.150.8: застроена площ: 388 кв.м.; Брой 

надземни етажи: 1; брой подземни етажи: няма данни; Предназначение: „Селскостопанска 

сграда”. 

Сграда с идентификатор 81414.501.150.9: застроена площ: 674 кв.м.; Брой 

надземни етажи: 1; брой подземни етажи: няма данни; Предназначение: „Селскостопанска 

сграда”. 

Сграда с идентификатор 81414.501.150.11: застроена площ: 17 кв.м.; Брой 

надземни етажи: 1; брой подземни етажи: няма данни; Предназначение: „Селскостопанска 

сграда”. 

2. Поземлен имот с идентификатор 81414.501.250, 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 със заповед: няма данни за изменение; адрес на поземления имот: гр. 

Чирпан, п.к. 6200, бул. „Георги Димитров”; Площ: 16840 кв.м.; Трайно предназначение на 

територията „Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За обект комплекс за образование”; 

Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: Спец.училище, квартал: 113а, 

парцел: 1. 

3. Поземлен имот с идентификатор 81414.501.149, 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 със заповед: няма издадена заповед за изменение; адрес на поземления 

имот: гр. Чирпан, п.к. 6200, „Промишлена зона-Изток”; Площ: 8001 кв.м.; Трайно 

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

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

957, квартал: 111, парцел: 3, заедно с построените в поземления имот сгради: 

Сграда с идентификатор 81414.501.149.1: застроена площ: 721 кв.м.; Брой етажи: 1; 

Предназначение: „Промишлена сграда”. 



Сграда с идентификатор 81414.501.149.2: застроена площ: 419 кв.м.; Брой етажи: 1; 

Предназначение: „Промишлена сграда”. 

Сграда с идентификатор 81414.501.149.3: застроена площ: 79 кв.м.; Брой етажи: 1; 

Предназначение: „Промишлена сграда”. 

Сграда с идентификатор 81414.501.149.4: застроена площ: 9 кв.м.; Брой етажи: 1; 

Предназначение: „Промишлена сграда”. 

4. Поземлен имот с идентификатор 81414.501.252, 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 със заповед: няма данни за изменение; адрес на поземления имот: гр. 

Чирпан, п.к. 6200, бул. Георги Димитров; Площ: 772 кв.м.; Трайно предназначение на 

територията „Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За обект комплекс за образование”; 

Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: СПТУ, квартал: 113а, парцел: 5, 

заедно с построената в поземления имот сграда: 

Сграда с идентификатор 81414.501.252.1: застроена площ: 272 кв.м.; Брой етажи: 1; 

Предназначение: „Селскостопанска сграда”. 

Предоставените за управление имоти, публична общинска собственост, да се 

ползват само за целите на образователния процес, без да се променя предназначението им. 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Лиляна Атанасова – Гл. юрисконсулт 

 


