
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 г. с имоти в землището на 

село Свобода. 

 

 

 

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

 

С молба до Община Чирпан „Каолин” ЕАД – гр. Сеново заявява интерес за 

закупуване на общински имоти, попадащи в границите на концесионната площ на 

дружеството в землището на село Свобода. 

Дружеството е концесионер по държавна концесия на находище на 

индустриални минерали – варовици - подземни богатства по смисъла на чл.2, ал.2 на 

Закона за подземните богатства – договор с Министерски съвет от 2005 г.  

По кадастралната карта на с. Свобода имотите са следните: 

1. Поземлен имот с идентификатор 65810.22.57, вид територия Земеделска, 

НТП Скали, площ 579 кв. м, стар номер 000049; 

2. Поземлен имот с идентификатор 65810.22.58, вид територия Земеделска, 

НТП Скали, площ 680 кв. м, стар номер 000050; 

3. Поземлен имот с идентификатор 65810.23.63, вид територия Земеделска, 

НТП Скали, площ 259 кв. м, стар номер 000063; 

4. Поземлен имот с идентификатор 65810.24.62, вид територия Земеделска, 

НТП Скали, площ 312 кв. м, стар номер 000062. 

В молбата са посочени и други имоти за закупуване, но е необходимо 

същите да бъдат обособени и разгледани на по-късен етап.   

Поради посочените причини „Каолин” ЕАД отправя молба за закупуване 

на имотите, във връзка с 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 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 2022 год., със следните общински имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 65810.22.57 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-563 / 27.02.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; адрес: с. Свобода, площ: 579 кв. м; трайно 

предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: „Скали”, 



категория на земята: 0; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 

000049; 

2. Поземлен имот с идентификатор 65810.22.58 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-563 / 27.02.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; адрес: с. Свобода, площ: 680 кв. м; трайно 

предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: „Скали”, 

категория на земята: 0; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 

000050; 

3. Поземлен имот с идентификатор 65810.23.63 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-563 / 27.02.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; адрес: с. Свобода, площ: 259 кв. м; трайно 

предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: „Скали”, 

категория на земята: 0; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 

000063; 

4. Поземлен имот с идентификатор 65810.24.62 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-563 / 27.02.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; адрес: с. Свобода, площ: 312 кв. м; трайно 

предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: „Скали”, 

категория на земята: 0; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 

000062. 

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарни 

оценки за продажба на имотите чрез публичен търг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Силвия Колева – Юрисконсулт 


