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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

Относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – 

общинска собственост в землището на с. Средно Градище. 

 

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

 

С Решения №102, №103 и №104 / 30.06.2016 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., общински имоти – земеделска земя, находящи се в землището на с. 

Средно Градище. За имотите са изготвени пазарни оценки 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 изготвените от лицензиран оценител пазарни цени на имоти за продажба, 

както следва: 

1. Имот №001535, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с 

площ от 0.363 дка, землище с. Ср. Градище, АОС №2702 / 26.05.2016 год. – 190,00 

лв. без ДДС. 

2. Имот №001536, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с 

площ от 1.082 дка, землище с. Ср. Градище, АОС №2703 / 26.05.2016 год. – 610,00 

лв. без ДДС. 

3. Имот №001537, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, ІХ категория, с 

площ от 1.914 дка, землище с. Ср. Градище, АОС №2704 / 26.05.2016 год. – 980,00 

лв. без ДДС. 

4. Имот №001538, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, ІХ категория, с 

площ от 1.873 дка, землище с. Ср. Градище, АОС №2705 / 26.05.2016 год. – 990,00 

лв. без ДДС. 

5. Имот №001539, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с 

площ от 2.178 дка, землище с. Ср. Градище, АОС №2706 / 26.05.2016 год. – 1150,00 

лв. без ДДС. 

6. Имот №001541, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с 

площ  от 0.747 дка, землище с. Ср. Градище, АОС №2707 / 26.05.2016 год. – 400,00 

лв. без ДДС. 

7. Имот №001542, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с 

площ от 0.888 дка, землище с. Ср. Градище, АОС №2708 / 26.05.2016 год. – 460,00 

лв. без ДДС.  



8. Имот №001914, м. „Над село”, Изоставена нива, Х категория, с площ 

от 2.789 дка, землище с. Ср. Градище, АОС №2751 / 13.06.2016 год. – 1400,00 лв. 

без ДДС. 

9. Имот №001278, м. „Над село”, Изоставена нива, Х категория, с площ 

от 2.939 дка, землище с. Ср. Градище, АОС №2748 / 13.06.2016 год.  – 1470,00 лв. 

без ДДС. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на 

общината по подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имотите с така одобрените начални тръжни цени. 

 

                  

 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 

Кмет на община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал:………………………… 

Анастасия Дончева - Гл.юрисконсулт 


