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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН                              

 

                                                 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ СТАЙКО ИВАНОВ ГЕНОВ – ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

Относно:  

Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските 

жилища за 2019 г. 

 

Уважаема г-жо Председател на Общински съвет, 

Уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

                    

На основание чл.42, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 

и 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища и според 

конкретните потребности на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан приема 

списък, в който се определят броя, вида и местонахождението на общинските 

жилища, както следва: 

1- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 

2- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди 

3- ведомствени 

4- резервни 

Предвид конкретните потребности на общината, предлагам на Общински съвет 

следния 

                    

                                            ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

администрация, чл.42, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и 2 от 

Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, Общински съвет – 

Чирпан приема списък за разпределение на общинските жилища по брой, вид и 

местонахождение за 2019 г., както следва: 

 

І. Жилища за отдаване под наем: 

1. Апартамент №9, ет.ІІ               - бул. “Г. Димитров” 65 - АОС №104 

2. Апартамент №51, ет.ІX            - бул. “Г. Димитров” 65 - АОС №104 

3. Апартамент №74, вх.В, ет.VІІ - ЖК ”Младост” бл.1 - АОС №24 

4. Апартамент №4, вх.А, ет.І       - ЖК ”Младост” бл.4 - АОС №23 

5. Апартамент №14, ет.ІV            - ул. “Шарампол” 24 - АОС №25 

6. Апартамент №16, ет.ІV            - ул. “Шарампол” 24 - АОС №25 

7. Апартамент №20, ет.V             - ул. “Шарампол” 24 - АОС №25 

8. Жил. сграда - 2 бр. жилища     - ул. “Д. Недев” 3 - АОС №145 

9. Жил. сграда - 2 бр. жилища     - ул. “А. П. Стоянов” 9 - АОС №96 

10. Жилищна сграда                     - ул. “Л. Каравелов” 10 - АОС №44 

11. Жил. сграда                             - ул. “Л. Каравелов” 12 - АОС №45 

12. Жил. сграда                             - ул. “Л. Каравелов” 12А - АОС №45 

13. Жил. сграда - 2 бр. жилища   - ул. “Л. Каравелов” 14 - АОС №46 

14. Жил. сграда                             - ул. “Л. Каравелов” 16 - АОС №49 

15. Жил. сграда - 2 бр. жилища   - ул. “Гита и Георги” 3 - АОС №60 



 

 

ІІ. Жилища за продажба – няма 

                  

ІІІ. Ведомствени жилища: 

1. Апартамент №2, ет.І               - бул. “Г. Димитров” 26 - АОС№ 83 

2. Апартамент №41, ет.VІІ         - бул. ”Г. Димитров” 65 - АОС №104 

3. Апартамент №19, вх.А, ет.VІІ - ЖК ”Младост” бл.1 - АОС №1431 

 

ІV. Резервни жилища: 

1.  Апартамент №18, вх.Б, ет.ІV - бул.”Г. Димитров” 24 - АОС №3 

2.  Апартамент № 27, вх.А, ет.VІІ - ЖК ”Младост” бл.4 - АОС №23 

 

Предназначението на жилищата може да се променя, съобразно потребностите 

на общината, с ново решение на Общинския съвет. 

 

 

 

 

 

СТАЙКО ГЕНОВ 

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН………………….. 

Упълномощен със Заповед № РД-09-136/15.03.2019 г.  

 

 

 

Съгласувал:…………………. 

Ив. Петрова – юрисконсулт 

 


