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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ АНИТА НИКОЛАЕВА КОНДАРЕВА - ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска 

собственост в с. Спасово. 

 

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

С Решение №266 / 25.05.2017 г. Общински съвет – Чирпан включи в раздел 

ІIІ „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год., имот, находящ се в с. 

Спасово, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот с площ от 5760,00 кв.м., 

оформен в УПИ І-236 в кв. 25 по плана на селото, заедно с построените в него: 

двуетажна масивна сграда /бивше училище/ със застроена площ 496 кв.м.; едноетажна 

масивна сграда /бивша кухня/ със застроена площ 40 кв.м.; едноетажна масивна сграда 

/бивша пералня/ със застроена площ 119 кв.м.; масивна едноетажна сграда /бивш 

физкултурен салон/ със застроена площ 249 кв.м.; едноетажна масивна сграда /бивша 

работилница/ със застроена площ 220 кв.м. и упълномощи Кмета на Общината да 

възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба. 

За имота е изготвена пазарна оценка, 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 

изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 46000,00 лв. без ДДС, за 

продажба на общински имот, находящ се в с. Спасово, Община Чирпан, област Стара 

Загора: поземлен имот с площ от 5760,00 кв.м., оформен в УПИ І-236 в кв. 25 по плана 

на селото, заедно с построените в него: двуетажна масивна сграда /бивше училище/ със 

застроена площ 496 кв.м.; едноетажна масивна сграда /бивша кухня/ със застроена 

площ 40 кв.м.; едноетажна масивна сграда /бивша пералня/ със застроена площ 119 

кв.м.; масивна едноетажна сграда /бивш физкултурен салон/ със застроена площ 249 

кв.м.; едноетажна масивна сграда /бивша работилница/ със застроена площ 220 кв.м., 

при граници на поземления имот: от всички страни улици. За имота е съставен АОС № 

1423 / 15.06.2007 г. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по 

подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота 

с така одобрената начална тръжна цена. 

 

                  

 

АНИТА КОНДАРЕВА........................................ 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
Упълномощена със Заповед №РД-09-299 / 12.06.2017 г. 

 

 

 

Съгласувал:………………………… 

Ив. Петрова - Гл.юрисконсулт 


