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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН 

 

 

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 2017 год. с имоти за отдаване под наем. 

 

Уважаема г-жо Председател,  

уважаеми г-жи г-да Общински съветници, 

 

Във връзка с постъпило инвестиционно намерение за закупуване на 

сградата на здравната служба в с. Винарово  и евентуална бъдеща продажба, следва да 

бъде решен въпроса с осигуряване на помещения за общопрактикуващите лекар и 

стоматолог в селото. 

В сградата на кметството – публична общинска собственост, има две 

свободни стаи на първия етаж – в източната и югозападната част, двете с площ от по 

20,00 кв.м.  

С оглед бъдещо настаняване на лекар и стоматолог, предлагам 

гореописаните помещения в сградата на кметството да бъдат включени за отаване под 

наем в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2017 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.7 и ал.8 от Закона за общинската 

собственост, 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 2017 год., със 

следните помещения, находящи се в сградата на кметството в с. Винарово, построена 

в УПИ I „СОНС, АПК, поща и църква” в кв.36 по плана на селото: 

1. Помещение с площ 20,00 кв.м., находящо се в източната част на първия 

етаж в сградата на кметството; 

2. Помещение с площ 20,00 кв.м., находящо се в югозападната част на 

първия етаж в сградата на кметството;  

  

Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване 

под наем на помещенията, при следните условия: 

1. Помещение с площ 20,00 кв.м., находящо се в източната част на първия 

етаж в сградата на кметството 

1.1. Участниците в търга следва да представят валиден договор на 

Практиката си за първична медицинска помощ с Националната здравно-осигурителна 

каса /НЗОК/.  

1.2. Начална тръжна цена – 33,20 лв. без ДДС за месец /съгл. Решение 

№170 от 01.12.2016 г./; 



1.3. Срок за отдаване под наем – до прекратяване на договора на ОПЛ с 

НЗОК.   

 

2. Помещение с площ 20,00 кв.м., находящо се в югозападната част на 

първия етаж в сградата на кметството 

2.1. Участниците в търга следва да представят валиден договор на 

Практиката си за първична дентална помощ с НЗОК.  

2.2. Начална тръжна цена – 33,20 лв. без ДДС за месец /съгл. Решение 

№170 от 01.12.2016 г./; 

2.3. Срок за отдаване под наем – до прекратяване на договора на ОПЛ с 

НЗОК. 

 

 

 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:………………………… 

Д. Славов – Юрисконсулт 


