
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.СТРАЛДЖА 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Атанас Киров- кмет на община Стралджа 
 

 

ОТНОСНО: приемане на дарение на част от имот-частна собственост с площ 64 

кв.м. от ПИ№271,272, кв.60, попадащ в  регулацията на улица в с.Александрово, 

общ.Стралджа, обл.Ямбол. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Настоящата докладна записка се изготви въз основа на следните мотиви: 

 

Постъпило е Заявление с Вх.рег.№ВхК-2237/22.06.2021г. от упълномощен 

представител на фирма  „Детелина ПГ“ ЕООД, с ЕИК:200396936, седалище и адрес на 

управление: с.Поляна, общ.Стралджа, обл.Ямбол, Био Ферма Поляна, с управител: 

Полина Владимирова Ганева, с предложение да дари частите от своя имот, които 

попадат в регулацията на улица-публична общинска собственост в с.Александрово, 

общ.Стралджа. Съгласно натариален акт за покупко- продажба  на недвижим имот с  

№166, том 1, дело 89/2021г., вписан в Службата по вписванията, юридическото лице 

притежава в собственост дворно място, съставляващо  Поземлен имот №271,272, за 

който е отреден  УПИ II-271, 272, кв.60, целия с площ от 5560 кв.м., отреден „За селски 

туризъм“, ведно с построената в имота „Къща за селски туризъм“ в груб строеж,  по 

регулационния план на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол.  

Съгласно скица с Изх. №397/18.06.2021г. издадена от Община Стралджа  е 

видно, че от Поземлен имот №271,272, за който е отреден  УПИ II-271, 272, кв.60, 

целия с площ от 5560 кв.м., отреден „За селски туризъм“ по  плана на с.Александрово, 

общ.Стралджа, обл.Ямбол, се придават към улицата ПИ с площ 32 кв.м и ПИ с площ 32 

кв.м. , т.е. обща площ от 64 кв.м.  
 

Имайки предвид горе изложеното  предлагам на 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- 

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

способите за тяхното придобиване, със следния имот: 

- ПИ с обща площ от 64 кв.м., придаващ се към площта на  улица-публична 

общинска собственост,  представляващ част от ПИ№271,272, за който е отреден  УПИ 
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II-271, 272, кв.60, целия с площ от 5560 кв.м., отреден „За селски туризъм“ по  плана на 

с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, одобрен със Заповед №168/28.06.1967 г. на 

кмета на Община Стралджа, одобрен със Заповед №82/24.02.1993г. на кмета на Община 

Стралджа. /придобиване чрез дарение/. 

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

имот-частна собственост от „Детелина ПГ“ ЕООД, с ЕИК:200396936, седалище и адрес 

на управление: с.Поляна, общ.Стралджа, обл.Ямбол, Био Ферма Поляна, с управител: 

Полина Владимирова Ганева, следния имот: 

- ПИ с обща площ от 64 кв.м., придаващ се към площта на  улица-публична 

общинска собственост,  представляващ част от ПИ№271,272, за който е отреден  УПИ 

II-271, 272, кв.60, целия с площ от 5560 кв.м., отреден „За селски туризъм“ по  плана на 

с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, одобрен със Заповед №82/24.02.1993г. на 

кмета на Община Стралджа.  

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

„Детелина ПГ“ ЕООД, с ЕИК:200396936, за имота по т.2. 

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

ПГ“ ЕООД, с ЕИК:200396936 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Атанас Киров 

Кмет на Община Стралджа 

 
 
Съгласувал:………….. 

Гл.експерт отдел „ИДОС“ 
Валентин Велчев 

Дата:  
 
Съгласувал:………….. 

Ст. Юрисконсулт 

Валентина Вълкова-Иванова 
Дата:  
 

Изготвил:…………….. 
Гл.специалист отдел „ИДОС” 

Павлина Георгиева 
Дата:  
 

 
 
 

 

 


