
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ЗА   Р Е Ш Е Н И Е 

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 год. с общинско помещение за отдаване под 

наем, находящо се в кметството в с. Винарово. 

 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

До 21.01.2021 г. „Български пощи” ЕАД ползва с договори за наем общински 

помещения в с. Могилово, с. Винарово и с. Димитриево. 

В Община Чирпан постъпи писмо с вх. №30-00-289 / 02.12.2020 г. от 

дружеството, с което ни уведомяват, че „Български пощи” ЕАД няма интерес да продължи 

да ползва имотите в селата Димитриево и Могилово. 

Към момента в с. Винарово дружеството ползва две стаи на втория етаж в 

сградата на кметството, но поради възрастовия състав на населението, за по-добро 

обслужване, желанието на дружеството е да ползва занапред стая на първия етаж. 

Поради това, че сградата на кметството е публична общинска собственост, 

помещението може да бъде предоставено под наем след провеждане на търг и затова 

предлагам 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.8, ал.9, чл.14, ал.7 и ал.8, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за 

общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан: 

1. Допълва Раздел І – „Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при 

заявен интерес”, на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите -общинска собственост за 2020 год., с помещение с площ 18 кв.м., находящо се на 

първия етаж в сградата на кметството в с. Винарово. 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на помещението за срок от 10 /десет/ години, с начална 

тръжна цена, в размер на 33,30 лв. без ДДС /съгл.наемните цени по Решение №46 / 

30.01.2020 г. на Общински съвет – Чирпан/.  

 

  

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Л. Атанасова – Гл.юрисконсулт 


