
До  

Общински съвет 

 гр. Чирпан                              

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

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 г. с имот в с. Малко Тръново. 

 

Г-жо Председател на Общински  съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

 

Община Чирпан е собственик на имот с площ 525 кв.м., представляващ 

УПИ XV в кв.21 по плана на с. Малко Тръново. За имота е съставен АЧОС №1434 / 

11.09.2007 год.  

В Община Чирпан постъпи предложение с вх. №10-09-1 / 16.05.2017 г. от 

кмета на селото за продажба на имота. Според предложението, имотът се намира в 

центъра на селото, в него има грозяща безстопанствена постройка. За имота е заявен 

интерес за закупуване от жител на селото. 

Имотът не е необходим за нуждите на селото и предвид предложението на 

кмета на с. Малко Тръново, 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.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Чирпан допълва Раздел IІІ – „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата 

на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 

2017 год., със следния имот частна общинска собственост,  находящ се в с. Малко 

Тръново, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот с площ от 525 кв.м., 

оформен в УПИ XV в кв. 21 по плана на селото, при граници на поземления имот: 

УПИ II-195, УПИ IV, УПИ XIII „За ОбНС и култ.дом” и улица. За имота е съставен 

АОС № 1434 / 11.09.2007 г. 

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна 

оценка за продажба на имота чрез публичен търг. 

 

 

 

 

 

 

 

Кичка Петкова............................. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал.................................. 

Ив. Петрова – Главен юрисконсулт 


