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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ЗА   Р Е Ш Е Н И Е 
 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

ОТНОСНО: Промяна на Програмата на Община Чирпан за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., с цел отдаване 
под наем на общински имот чрез публичен явен търг 
  
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
                   

Община Чирпан е собственик на имот № 059002 , „Нива”, пета 
категория, площ - 44.598 дка, находящ се в м. „Шейтан дере”, землище 
с.Ценово, АОС № 1713/28.11.2011 год. Имотът е предвиден за отдаване под 
аренда за създаване на трайни насаждения /семкови и костилкови/ в 
Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - 
общинска собственост за 2016 год.На обявените три търга за отдаване под 
аренда: на 11.05.2016 год., 18.05.2016 год. и 25.05.2016 год., за имота не са 
се явили кандидати. 

За описания имот е заявен интерес за ползване под наем за 
производство на едногодишни полски култури от „АПК” ООД с.Зетьово с 
Управител инж.Генчо Стайков Стайков – със Заявление, вх. № 63-00-283/ 
03.06.2016 год.  

 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – 

Чирпан да приеме следното  
 

П Р О Е К Т    З А    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: 

1. Прехвърля от Раздел І,т.2. „Имоти, които могат да бъдат 
отдадени под аренда при заявен интерес” в същия Раздел в т.1 „Имоти, 
които могат да бъдат отдадени под наем при заявен интерес” на 
Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост за 2016 год. на имот № 059002 , „Нива”, пета 
категория, площ - 44.598 дка, находящ се в м. „Шейтан дере”, землище 
с.Ценово, АОС № 1713/28.11.2011 год. 
                  2. Срок за отдаване под наем за производство на селскостопанска 
продукция /едногодишни полски култури/ – пет стопански години с 
 възможност за продължаване. 
                  3.Определя начална тръжна наемна цена на имота в 
 размер 23.00лв./дка за година. 
                  4. Възлага на Кмета на община Чирпан провеждането на 
процедура по отдаване под наем, съгласно глава VІІІ от Наредбата за реда 



 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чрез 
 публичен търг с явно наддаване. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 

 
КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 
Кмет на община Чирпан 
 
 
 
Съгласувал: 
 
Иванка Петрова………………………… 
Юрисконсулт  
 
 
 


