
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска 

собственост в землището на с. Гита. 

 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

 

С Решение №67 / 31.03.2016 г. Общински съвет – Чирпан включи в раздел ІІ 

„Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., следния общински имот, 

находящ се в землището на с. Гита, община Чирпан, област Стара Загора: поземлен 

имот № 000147 с площ от 0.980 дка, начин на трайно ползване „Водостопанско 

съоръжение”, при граници на имота: имоти №.000146, 000163 и 000158. За имота е 

съставен акт за частна общинска собственост № 2637 / 14.03.2016 год. 

За имотиа е изготвена пазарна оценка за продажба, поради което предлагам 

на Общински съвет – Чирпан да 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 и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан одобрява 

изготвената от лицензиран оценител пазарна цена на стойност 1350,00 /хиляда триста и 

петдесет/ лв. без ДДС, представляваща начална тръжна цена за продажба на общински 

имот, находящ се в землището на с. Гита, община Чирпан, област Стара Загора: 

поземлен имот № 000147 с площ от 0,980 дка, начин на трайно ползване 

„Водостопанско съоръжение”, при граници на имота: имоти №.000146, 000163 и 

000158. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 2637 / 14.03.2016 

год. 

Общински съвет - Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по 

подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота 

с така одобрената начална тръжна цена. 

 

                  

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 

Кмет на община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал:………………………… 

Анастасия Дончева - Гл.юрисконсулт 


