
 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЧИРПАН 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

 

Относно: 

Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост за 2022 год. и определяне на пазарна оценка за продажба на 

поземлен имот в с. Целина. 

 

 

 

 

 

Г-н Председател  на  Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

В Община Чирпан постъпи молба от Стати Руменов Ангелов  от гр. Чирпан, ул. 

„В. Левски” №92а, с която заявява интерес за закупуване на поземлен имот с площ 1235 

кв.м, представляващ УПИ I-общ. в кв.15 по плана на с. Целина, община Чирпан. 

Заявителят ни информира, че е собственик на съседни имоти и желае да разшири 

дворното си място.   

За имота е изготвена пазарна оценка за продажба, но същият не е включен в 

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

собственост за 2022 год., поради което 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 чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Чирпан допълва Раздел IІІ, точка 1. „За продажба” на Програмата на Община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 год., със 

следния имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с площ 1235 кв.м, 

представляващ УПИ I-общ. в кв.15 по плана на с. Целина, община Чирпан. 

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

местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет – Чирпан определя пазарна оценка, в размер на 3110,00 лв. без ДДС, за 



продажба на поземлен имот с площ 1115 кв.м, представляващ УПИ I-общ. в кв.15 по плана 

на с. Целина, община Чирпан. 

Предоставя правомощия на Кмета на Общината по подготовката и 

провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така 

определената начална тръжна цена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Силвия Колева – Юрисконсулт  

 


