
До Общински съвет - Чирпан 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Приемане на пазарна оценка на право на строеж върху имот – частна 

общинска собственост в землището на с. Зетьово. 

 

Уважаема г-жо Председател,  

уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

С Решениe №155 / 27.10.2016 г. Общински съвет – Чирпан включва в 

раздел „ІІІ. Имоти, предвидени за продажба и учредяване на право на строеж” 

/променено заглавие със същото решение/ следния имот – частна общинска 

собственост, находящ се в землището на село Зетьово, община Чирпан, област Стара 

Загора, представляващ имот №000080 с НТП „Спортен терен”, с площ 19,117 дка, при 

граници: имот №000081. 

Условието е правото на строеж да се учреди по реда и при условията на 

чл.37, ал.4, от Закона за общинската собственост, а именно: правото на строеж се 

отстъпва възмездно и безсрочно, без търг или конкурс на Сдружение с нестопанска 

цел на ловците и риболовците „Ловно – рибарско дружество Чирпан”, булстат 

123564025, седалище гр. Чирпан, ул. Янко Иванов №14, представлявано от Спас 

Делчев Ангелов – Председател, за строителство на учебно-тренировъчен стрелкови 

комплекс.   

С решението Общинският съвет упълномощава Кмета на Общината да 

възложи пазарна оценка на правото на строеж. 

С оглед приемане на оценка, 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 изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 34320,00 лв. 

без ДДС, за учредяване на безсрочно право на строеж, без търг или конкурс на 

Сдружение с нестопанска цел на ловците и риболовците „Ловно – рибарско дружество 

Чирпан”, булстат 123564025, седалище гр. Чирпан, ул. Янко Иванов №14, 

представлявано от Спас Делчев Ангелов – Председател, за строителство на учебно-

тренировъчен стрелкови комплекс, върху имот №000080, находящ се в землището на 

село Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, НТП „Спортен терен”, с площ 

19,117 дка, при граници: имот №000081. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета да сключи 

договор. 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 

Кмет на община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:………………………… 

Анастасия Дончева - Гл.юрисконсулт 


