
 

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 гр. Чирпан, местност „Високата могила”. 

 

 

Г-н Председател  на  Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

В Община Чирпан постъпи молба от Милчо Ангелов Асенов от гр. Чирпан, ул. 

„Дружба” №4 – наемател на поземлен имот с идентификатор 81414.1.334 по КККР на гр. 

Чирпан, местността „Високата могила” /Ерека/. 

Наемателят ползва под наем имота за животновъдство и към настоящия момент 

заявява желание да го закупи. 

По КККР на гр. Чирпан имотът представлява ПИ с идентификатор 81414.1.334 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 

03.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; Площ: 729 кв.м.; Трайно предназначение 

на територията: „Земеделска”; Начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”. 

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 идентификатор 81414.1.334 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 03.09.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.02.2022 г.; Адрес на поземления 

имот: гр. Чирпан, местност „Високата могила”; Площ: 729 кв.м.; Трайно предназначение на 



територията: „Земеделска”; Начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”; 

Категория на земята: 0; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 001334. 

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 3170,00 лв. без ДДС, за продажба на 

поземлен имот с идентификатор 81414.1.334 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 03.09.2018 г. на Изпълнителен директор на 

АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 08.02.2022 г.; Адрес на поземления имот: гр. Чирпан, местност 

„Високата могила”; Площ: 729 кв.м.; Трайно предназначение на територията: „Земеделска”; 

Начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”; Категория на земята: 0; Предишен 

идентификатор: няма; Номер по предходен план: 001334. 

Предоставя правомощия на Кмета на Общината по подготовката и провеждането 

на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така приетата начална тръжна 

цена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Силвия Колева – Юрисконсулт  

 


