
До  

Общински съвет 

 гр. Чирпан                              

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

 

ОТНОСНО: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с имоти в землището на 

с. Средно Градище за продажба. 

                       

 

Г-жо Председател на Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

Община Чирпан е собственик на следните имоти – частна общинска 

собственост, находящи се в землището на с. Средно градище: поземлен имот 

№001278, с площ от 2.939 дка, начин на трайно ползване „Изоставена нива” и 

поземлен имот №001834, с площ от 2.119 дка, начин на трайно ползване „Изоставена 

нива”.  

За описаните имоти е заявен интерес за закупуване от Танко Колев Колев 

от с. Спасово - с молба с вх. № 93-00-1269 / 25.03.2016 г. 

Посочените имоти не се обработват и отговарят на изискванията за 

продажба, заложени в Стратегията за управление на общинската собственост в 

община Чирпан за мандат 2015 – 2019 г. 

След справка за имотите, направена в Общинска служба „Земеделие” – 

гр. Чирпан се установиха следните особености: 

Поземлен имот №001278, с площ от 2.939 дка, начин на трайно ползване 

„Изоставена нива” е обрасъл с храстовидна растителност /подобно на пасище с 

храсти/. 

Поземлен имот №001834, с площ от 2.119 дка, начин на трайно ползване 

„Изоставена нива” е в съседство с държавен горски фонд и близо четвърт от площта 

на имота представлява гора.     

Тъй като имотите не са включени в Програмата на община Чирпан за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., 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.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Чирпан допълва Раздел ІІ – „Имоти, предвидени за продажба” на 

Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2016 год., със следните общински имоти, находящи се в землището 

на с. Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора:  



1. Поземлен имот №001278, с площ от 2.939 дка., начин на трайно 

ползване „Изоставена нива”, при граници на имота: имоти №001897, 001898, 001899, 

001154, 001152 и 001174;  

2. Поземлен имот №001834, с площ от 2.119 дка., начин на трайно 

ползване „Изоставена нива”, при граници на имота: имоти №. 001899, 001154, 

001836, 001883 и 000077. 

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарни 

оценки за продажба на имотите чрез публичен търг. 

 

 

 

 

 

 

 

Кичка Петкова........................... 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал.................................. 

Ив. Петрова – Юрисконсулт 


