
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

 

Относно: 

Съгласие за промяна границите между три съседни имота – общинска и частна 

собственост, чрез сключване на предварителен договор по реда на Закона за устройство 

на територията и приемане на пазарна оценка за продажба. 

 

 

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

 

С Решение №367 / 27.02.2018 г. Общински съвет Чирпан даде съгласие, 

Община Чирпан да сключи предварителен договор за прехвърляне на собственост 

върху общинско място от 252 кв.м. – част от УПИ VI „Стопански дейности” в кв.54 по 

плана на гр. Чирпан, по цена, определена с Решение №530 / 31.03.2007 г. на Общински 

съвет - Чирпан, а именно: 5040,00 лв. без ДДС за сключване на предварителен договор 

по реда на Закона за устройство на територията. 

Със Заповед №АК-01-ЗД-59 / 09.03.2018 г. Областният управител връща 

решението за преразглеждане с мотив, че оценката не е изготвена от лицензиран 

оценител. 

Общинска администрация възложи пазарна оценка и в тази връзка 

предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  : 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Заповед №АК-01-ЗД-59 / 09.03.2018 г. на Областният 

управител на Област Стара Загора, Общински съвет – Чирпан отменя свое Решение 

№367 / 27.02.2018 г. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.47, ал.1 

и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан да сключи 

предварителен договор за прехвърляне на собственост върху общинско място от 252 

кв.м. – част от УПИ VI „Стопански дейности” в кв.54 по плана на гр. Чирпан. 

3. 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 4550,00 лв. без ДДС за 

продажба на 252 / 4450 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ VI „Стопански 

дейности” в кв.54 по плана на гр. Чирпан. 

Упълномощава Кмета на общината да сключи предварителен договор по 

реда на Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА …………………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Ив. Петрова - Гл.юрисконсулт 


