
До 

Общински съвет -  

Чирпан 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

Относно: Приемане на решение за извършване на делба на общински поземлен имот  

в землището на с. Спасово и обявяване на части от местен път за частна общинска 

собственост.  

 

Г-н  Председател  на  Общински  съвет, 

Г-жи и Г-да Общински съветници, 

 

В Община Чирпан е постъпило предложение от Димо Илиев Димов, 

адрес: с. Спасово, област Ст. Загора, с което заявителят, в качеството си на 

собственик на имоти в стопанския двор на с. Спасово, предлага да се извърши 

промяна в кадастралната карта на селото. За целта е изготвена и представена скица-

проект от правоспособно лице. 

Заявителят е собственик на поземлени имоти: 68182.208.1, 68182.208.2, 

68182.208.3, 68182.208.5, 68182.208.6, 68182.208.11 и 68182.208.13 в стопанския двор 

на с. Спасово. 

Предложението се отнася за поземлен имот с идентификатор 

68182.208.529, адрес с. Спасово, вид собственост Общинска публична, вид 

територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 3302 кв. м, стар 

номер 000529.  

Предлаганата промяна предвижда разделяне на имота на 3 нови имота, 

както следва: 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68182.208.530 с площ 713 

кв.м.; 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68182.208.531 с площ 1855 

кв.м.; 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68182.208.532 с площ 734 кв.м. 

Димо Димов заявява желание, след влизане в сила на промяната на 

кадастралната карта на с. Спасово, да закупи поземлен имот с проектен 

идентификатор 68182.208.530 с площ 713 кв.м. и поземлен имот с проектен 

идентификатор 68182.208.532 с площ 734 кв.м., тъй като същите обслужват само 

поземлени имоти, които са негова собственост. 

Новите имоти, които заявителят желае да закупи, обслужват само 

съседните имоти – собственост на Димо Димов и на практика няма да бъдат с 

обществено предназначение и публичен характер. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и скица-проект за разделяне /делба/ на 

поземлени имот, Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се извърши делба на 



поземлен имот с идентификатор 68182.208.529, адрес с. Спасово, вид собственост 

Общинска публична, вид територия „Територия на транспорта”, НТП „За местен 

път”, площ 3302 кв. м, стар номер 000529, като се образуват три нови имота, както 

следва: 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68182.208.530 с площ 713 

кв.м., начин на трайно ползване „Стопански двор”; 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68182.208.531 с площ 1855 

кв.м. начин на трайно ползване „Местен път”; 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68182.208.532 с площ 734 

кв.м., начин на трайно ползване „Стопански двор”. 

 

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

местната администрация и чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Чирпан обявява поземлен имот с проектен идентификатор 

68182.208.530 с площ 713 кв.м. и поземлен имот с проектен идентификатор 

68182.208.532 с площ 734 кв.м., за частна общинска собственост. 

 

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ …………………………. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Силвия Колева – Юрисконсулт 

 


