
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.СТРАЛДЖА 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Атанас Киров - кмет на община Стралджа 
 

 

ОТНОСНО: приемане на дарение на част от имот-частна собственост 

представляващ ПИ с идентификатор 69660.501.2111 по КК и КР на гр.Стралджа, 

попадащ в  регулацията на улица в гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол, след 

снабдяване със Скица-проект за имота. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Настоящата докладна записка се изготви въз основа на следните мотиви: 

 

Постъпило е Заявление с Вх.рег.№ВхК-1120/25.03.2021г. от Георги Иванов 

Георгиев и Елка Ангелова Георгиева с искане да се приложи действащата улична 

регулация на ул.“Цар Ивайло“ №3 в гр.Стралджа и  предложение да дарят засегнатата 

част от своя имот, попадаща в регулацията на улицата.  

Съгласно изменение на ЗУТ, Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот 

се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, 

в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща 

достъп до съответния поземлен имот. 

Съгласно Н.А. №97, том 5, дело 632/2020г. за покупко-продажба на недвижим 

имот, вписан в Службата по вписванията Георги Иванов Георгиев и Елка Ангелова 

Георгиева са собственици на ПИ с идентификатор 69660.501.2111 с площ от 601 кв.м., 

по КК и КР на гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол, номер по предходен план 

№1545, кв.116, парцел IV /Съгласно регулационен план на гр.Стралджа/. 

За целта на обособяване на част от частния имот /Поземлен имот/, попадащ в 

регулацията на улица при действаща кадастрална карта, следва да се инициира 

административна  процедура в Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Ямбол 

от собственика, като след снабдяване със Скица-проект за имота, ще се обособи частта 

с проектен идентификатор попадаща в уличната регулация, както и площта на 

урегулирания поземлен имот/УПИ/ в съответствие с регулационния план.  
 

Имайки предвид горе изложеното  предлагам основание чл.21,ал.1,т.8, от 

ЗМСМА,  чл.8, ал.9 и чл. 34, ал.1 от ЗОС,  чл.4, ал.2, и чл.7, т.6 от Наредба №2 за реда 

за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права за предоставяне 

за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  

Общински  съвет да вземе следното: 

 
РЕШЕНИЕ: 

 

1.Общински съвет актуализира Годишната програма за придобиване, управление 

и разпореждане с имоти  и вещи общинска собственост за 2021г., приета с Решение 

№177 от Протокол №16/28.01.2021г. на Общински съвет-гр.Стралджа в Раздел III, т.6- 

 

 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 
 

                                                                                                                               



Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 

способите за тяхното придобиване, със следния имот: 

- Част от ПИ /придаващ се към площта на улица-публична общинска 

собственост/  със съществуващ идентификатор 69660.501.2111, целия с площ от 601 

кв.м по КК и КР на гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол, одобрена със Заповед РД-

18-61/16.04.2008г. на изпълнителния Директор АГКК, при граници: 69660.51.4607; 

69660.501.2115; 69660.501.2110; 69660.501.2018; 69660.501.2112, след снабдяване със 

Скица-проект на ПИ с идентификатор 69660.501.2111. /Придобиване чрез дарение/.  

2.Дава съгласие Община Стралджа да придобие в собственост, чрез дарение на 

Част от имот-частна собственост от Георги Иванов Георгиев и Елка Ангелова 

Георгиева след снабдяване със Скица-проект на ПИ  с идентификатор 69660.501.2111 

по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Стралджа, обл.Ямбол. 

3. Възлага на Кмета на Община Стралджа да сключи договор за дарение със 

Георги Иванов Георгиев и Елка Ангелова Георгиева след снабдяване със Скица-проект 

на ПИ  с идентификатор 69660.501.2111 по Кадастрална карта и кадастралните 

регистри на гр.Стралджа, обл.Ямбол.  

4. Всички разходи и такси по извършване на сделката са за сметка на Георги 

Иванов Георгиев и Елка Ангелова Георгиева.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

Атанас Киров  

Кмет на Община Стралджа 

 
 

 
 
 

 

 


