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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: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2016 год. с имот за отдаване под наем. 

 

Уважаеми г-жо Председател, 

Уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

 

В Община Чирпан постъпи молба с вх. №63-00-318 / 22.06.2016 г. от „Теленор 

България” ЕАД от гр. София, с която компанията заявява интерес да ползва под наем  

покрива на сградата на бившето училище в с. Спасово, за да монтира базова станция. 

Необходимата им площ от сградата на училището е 53,6 кв. м. покривно и подпокривно 

пространство, както и 6 кв. м. от терена до сградата. Компанията предлага ползването на 

имота за срок от 10 години и да заплаща месечен наем в размер от 200,00 лв. без ДДС. 

Наемната цена според т.3 и т.6 от раздел „Сгради, помещения и терени” на Решение 

№529 / 31.03.2007 г. на Общински съвет – Чирпан, възлиза на 96,54 лв. без ДДС, т.е. по-

ниска от предложената от „Теленор” ЕАД. Кандидатът предлага заплащането на наема 

да започне след започване ползването на имота.  

 С оглед бъдещото отдаване под наем, предлагам имотът да бъде включен в 

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

собственост за 2016 год., като за целта Общински съвет – Чирпан 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, чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската 

собственост и чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан допълва Раздел І – 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., със следния 

имот – покривно и подпокривно пространство с обща площ от 53,6 кв. м. в сградата на 

бившето училище в с. Спасово, заедно с 6 кв.м. от терена до сградата, находяща се в 

УПИ І-236 в кв.25 по плана на селото. 

Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под 

наем на имота, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена от 200,00 

лв. без ДДС, като месечният наем . 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:………………………… 

А. Дончева – Гл. юрисконсулт 


