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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 
Община Чирпан е собственик на „Изкуствена водна площ” с площ 

28.898 дка, съставляващ имот № 000211 по плана на земеразделяне на 
с.Средно Градище, АОС № 1574/30.03.2009 год. 

За имота е заявен интерес за ползване на дългосрочна концесия. 
За да бъде открита процедура за предоставяне на обекта на 

концесия, предлагам същият да бъде включен в Програмата на община 
Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 
2016 г. – във връзка с разпоредбата на чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост. 

С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет – 
Чирпан да приеме следният 

 
П Р О Е К Т   З А   Р Е Ш Е Н И Е : 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост, Общински съвет – Чирпан допълва приетата с 
Решение № 26 / 28.01.2016 г. Програма на община Чирпан за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г., както следва: 

І. Създава се нов раздел ІІІ. „Обекти за предоставяне на 
концесия”. 

ІІ. Включва в раздел ІІІ. „Обекти за предоставяне на концесия” 
следният имот: 

1. Общински имот, находящ се в землището на с. Средно 
Градище: „Изкуствена водна площ” с площ от 28.898 дка, съставляващ имот 
№ 000211 по плана за земеразделяне на селото. За имота е съставен АОС 
№ 1574/30.03.2009 г. 

ІІІ. Досегашните раздели ІІІ. „Имоти предвидени за продажба”, ІV 
„Обекти от първостепенно значение-публична общинска собственост,V 
„Имоти, които могат да бъдат предмет на публично-частно партньорство”, VІ 



„Очаквани приходи” и VІІ „Изменения и допълнения на програмата”, стават 
съответно раздел ІV, раздел V, раздел VІ, раздел VІІ и раздел VІІІ. 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 
Кмет на община Чирпан 
 
 
 
Съгласувал:............................ 
Иванка Петрова  
Юрисконсулт 


