
 

До  

Общински съвет 

 гр. 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 2020 г. с два имота в село Рупките 

за продажба. 

 

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

Община Чирпан е собственик на поземлени имоти в строителните граници 

на село Рупките, за които е заявен интерес за закупуване, а именно: 

1. Поземлен имот с площ 1280 кв.м., представляващ УПИ IХ в кв. 90 по 

плана на селото. За закупуване на имота са постъпили заявления от двама кандидати - 

Таня Петрова Ангелова и Владимир Димов Делев. За имота е съставен АОС №595 / 

15.01.2002 г. 

2. Поземлен имот с площ 690 кв.м., представляващ УПИ IХ в кв. 91 по 

плана на селото. За закупуване на имота е постъпило заявление от Таня Петрова 

Ангелова. За имота е съставен АОС №712 / 21.10.2002 г. 

Имотите не са необходими за нуждите на кметството и общината и затова 

предлагам да се разкрие процедура за продажба, като същите бъдат включени в 

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

собственост за 2020 год., като 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 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Чирпан допълва Раздел IІІ – „Имоти, предвидени за продажба и за учредяване 

на право на строеж” на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане 

с имотите-общинска собственост за 2020 год., със следните общински имоти: 

1. Поземлен имот с площ 1280 кв.м., представляващ УПИ IХ в кв. 90 по 

плана на с. Рупките. За имота е съставен АОС №595 / 15.01.2002 г. 

2. Поземлен имот с площ 690 кв.м., представляващ УПИ IХ в кв. 91 по 

плана на с. Рупките. За имота е съставен АОС №712 / 21.10.2002 г.    

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарни 

оценки за продажба на имотите чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Лиляна Атанасова – Главен юрисконсулт 
 


