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Относно: Отмяна на решение № 316 / 29.07.2021 г. на Общински съвет - Чирпан 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

На свое заседание, проведено на 29.07.2021 г., Общински съвет – Чирпан прие 

свое решение № 316 / 29.07.2021 г., с което общинският съвет обяви имот: 45 / 1147 

ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 81414.502.1249, 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 20.02.2019 г.; адрес на поземления имот: гр. Чирпан, п.к.6200, ул. 

„Пейо К. Яворов” №19; Площ 1147 кв.м.; Трайно предназначение на територията 

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

Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 1249, квартал: 92, парцел: 

V, за частна общинска собственост. 

 

Със своя заповед № АК – 01– ЗД – 12 / 10.08.2021 г. Областният управител на 

област Стара Загора на основание чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация е върнал решение № 316 / 29.07.2021 г. за ново обсъждане от 

Общински съвет – Чирпан. В заповедта са наведени мотиви за незаконосъобразността 

на горепосоченото решение. Твърди се, че не са приложени доказателства, сочещи 

отпадналото предназначение на имота съгласно разпоредбата на чл.3, ал.2 от Закона за 

общинската собственост. Също така Областният управител приема, че при приемането 

на решението не са отчетени разпоредбите на чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката във 

връзка с чл.7, ал.2, изр. последно от ЗОС. 

 

С цел избягване на съдебното производство и с оглед разпоредбата на чл.159, т.8 

от АПК, както и предвид факта, че горепосоченото решение на Общински съвет – 

Чирпан бе прието с оглед приемането на № 317 / 29.07.2021 г.  за даване съгласие 

Община Чирпан да учреди безсрочно възмездно право на строеж на 

„Електроразпределение Юг” ЕАД върху горепосочения имот, което така или иначе е 

законосъобразно и се изпълнява, предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното 

 

 

 

 



 

 

   Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 във връзка с ал.3 от ЗОС  и 

във връзка с чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  Общински съвет – Чирпан отменя свое решение № 316 / 29.07.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на Общински съвет - Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал : 

Димитър Славов 

Юрисконсулт  

 

 


