
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 2018 год. с имот за отдаване под наем в гр. Чирпан. 

 

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

 

В Община Чирпан постъпи заявление с вх. №93-00-2095 / 05.06.2018 г. от 

Димитър Желязков Костадинов от гр. Чирпан, с което е заявен интерес за ползване на 

общински помещения в гр. Чирпан, ул. „Г. Димитров” №43 /до клуба на хората с 

увреждания и партийния клуб на ПП „Атака”/ - две стаи от 19,50 кв.м. и 16,20 кв.м., 

санитарен възел от 3,40 кв.м. и коридор 4,20 кв.м. Към настоящия момент помещенията са 

свободни. 

С оглед бъдещо отдаване под наем, следва обекта да бъде включен в 

Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост за 2018 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.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 2018 год., със следния общински имот: 

 Две стаи от 19,50 кв.м. и 16,20 кв.м., санитарен възел от 3,40 кв.м. и коридор 

4,20 кв.м., находящи се в южната част на партерния етаж ул. „Г. Димитров” №43 /до клуба 

на хората с увреждания и партийния клуб на ПП „Атака”/ в гр. Чирпан. 

Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под 

наем на обекта, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена, определена 

с Решение №170 / 01.12.2016 г, а именно 106,00 лв. без ДДС. 

 

 

 

  

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 

Кмет на община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал:………………………… 

Иванка Петрова – Гл.юрисконсулт  


