
ДО 

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 имот за отдаване под наем. 

 

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

 

Община Чирпан е собственик на урегулиран поземлен имот с площ 1290 

кв.м., представляващ УПИ ІV „Газстанция” в кв.113а по плана на гр. Чирпан, 

прехвърлен на общината от страна на държавата с договор №Д-ДС-1-87 / 18.11.2016 г. 

До прехвърлянето на имота в собственост на община Чирпан, имотът беше в 

управление на ПГСС – гр. Чирпан. На 15.10.2012 г. е сключен договор за наем между 

ПГСС – гр. Чирпан и „Гив Газ” ЕООД – гр. Ст. Загора за срок от 5 години, т.е. същият 

изтича на 15.10.2017 г.   

С оглед бъдещото управление на имота, предлагам да бъде включен 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.1, ал.2, ал.3 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 следния имот: УПИ ІV „Газстанция” в кв.113а по плана на гр. Чирпан с площ 1290 

кв.м. – за експлоатация на газстанция.  

Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване 

под наем на имота – за експлоатация на газстанция, за срок от 10 /десет/ години, при 

начална месечна наемна цена от 730,00 лв. без ДДС. 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:………………………… 

Ив. Иванова – юрисконсулт 


