
 

 

 

До  

Общински съвет - Чирпан 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

 

Относно: Определяне на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти, 

включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост за 2022 год. 

 

 

Уважаеми г-н Председател,  

уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

 

  

По повод заявен интерес за закупуване на общински имоти, същите са 

включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите 

- общинска собственост за 2022 год., а именно: 

1. Поземлен имот с идентификатор 81414.147.81, адрес: гр. Чирпан, 

местност „Гълъбова могила”, площ 1410 кв.м., трайно предназначение на 

територията „Земеделска”, начин на трайно ползване „Нива”, номер по предходен 

план: няма. Имотът се намира от източната страна на бившата газстанция „Металик” 

/срещу гробищния парк/; 

2. Поземлен имот с идентификатор 81414.503.35, адрес: гр. Чирпан, ул. 

„Победа” №32-/3, трайно предназначение на територията „Урбанизирана”, Начин на 

трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)”, площ 305 кв. м, стар номер 

3509,3510, квартал 70, парцел XIV; 

3. Поземлен имот с площ 1110 кв.м. - УПИ I в кв.20 по плана на с. Яздач;  

4. Поземлен имот с площ 1080 кв.м. - УПИ II в кв.20 по плана на с. Яздач;  

5. Поземлен имот с площ 1100 кв.м. - УПИ VI в кв.20 по плана на с. 

Яздач.  

С оглед на гореизложеното, за имотите са изготвени пазарни оценки, 

поради което предлагам на Общински съвет – Чирпан да 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, 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:  

1. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 

2550,00 лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор 81414.147.81, 

адрес: гр. Чирпан, местност „Гълъбова могила”, площ 1410 кв.м., трайно 

предназначение на територията „Земеделска”, начин на трайно ползване „Нива”, 

номер по предходен план: няма 

 

 

 

 



 

 

 

2. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 

3470,00 лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор 81414.503.35, 

адрес: гр. Чирпан, ул. „Победа” №32-/3, трайно предназначение на територията 

„Урбанизирана”, Начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)”, площ 

305 кв. м, стар номер 3509,3510, квартал 70, парцел XIV; 

3. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 

3260,00 лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с площ 1110 кв.м. - УПИ I в 

кв.20 по плана на с. Яздач; 

4. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 

3180,00 лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с площ 1080 кв.м. - УПИ II в 

кв.20 по плана на с. Яздач;  

5. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 

3240,00 лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с площ 1100 кв.м. - УПИ VI в 

кв.20 по плана на с. Яздач. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината 

по подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

поземлените имоти с така определените начални тръжни цени. 

 

                  

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Силвия Колева – Юрисконсулт 


