
ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От Иван Станчев Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан  

 

Относно: Приемане на решение за продажба на имот, включен в активите на „Обредни 

дейности - Чирпан” ЕООД  

 

Г-жи и г-да общински съветници, 

С Решение № 176 / 30.09.2020 г. Общински съвет – Чирпан даде съгласие на управителя 

на “Обредни дейности- Чирпан” ЕООД да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба на 

имот, включен в активите на дружеството.  Становището на Управителя на дружеството 

Валентин Николов е, че имотът не е необходим за дейността на дружеството и от години няма 

проявен интерес към него за отдаване под наем или продажба 

Във връзка с изложеното предлагам на Общинския съвет да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.13, ал.1 от Наредба за реда за учредяване на търговските дружества и за 

реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски 

дружества и Решение № 176 / 30.09.2020 г. на Общински съвет – Чирпан: 

1. Общински съвет – Чирпан дава съгласие на „Обредни  дейности - Чирпан” ЕООД, 

представлявано от управителя Валентин Николов, да извърши продажба чрез публичен 

търг с явно наддаване на следния имот: Поземлен имот с идентификатор 81414.501.66, 

адрес на поземления имот: гр. Чирпан, Промишлена зона-изток, площ 758 кв.м., трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана”; начин на трайно ползване „За друг 

вид производствен, складов обект”; номер по предходен план: 937, квартал 7, заедно с 

построените в имота сгради с идентификатори 81414.501.66.1, 81414.501.66.2, 

81414.501.66.3, 81414.501.66.4, с предназначение: „Промишлена сграда” – 

/производствен цех/. 

2. Приема изготвената от лицензиран оценител оценка, представляваща начална тръжна 

цена на имота, както следва: поземлен имот с идентификатор 81414.501.66, адрес на 

поземления имот: гр. Чирпан, Промишлена зона-изток, площ 758 кв.м., трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана”; начин на трайно ползване „За друг 

вид производствен, складов обект”; номер по предходен план: 937, квартал 7, заедно с 

построените в имота сгради с идентификатори 81414.501.66.1, 81414.501.66.2, 

81414.501.66.3, 81414.501.66.4, с предназначение: „Промишлена сграда” – 

/производствен цех/ - собственост на търговското  дружество - 47 400,00лв. без ДДС. 

  

Упълномощава Управителя на „Обредни дейности - Чирпан” ЕООД да организира и 

проведе търга за продажба на посочения имот по реда на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан. 

 

 

 

Вносител: ............................. 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на Общински съвет - Чирпан  

 

Съгласувал:..................... 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 


