
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 2021 г. с имот в гр. Чирпан за продажба. 

 

 

Г-н Председател на Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с идентификатор 

81414.501.251, находящ се в град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, 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: няма 

данни за изменение; адрес на поземления имот: гр. Чирпан, п.к. 6200, Промишлена 

зона-Изток; Площ: 1311 кв.м.; Трайно предназначение на територията 

„Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За търговски обект, комплекс”; 

Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: квартал: 113а, парцел: 4. 

Имотът се намира източно от Професионалната гимназия по селско стопанство, 

отдаден е под наем и в него функционира комплексна автоснабдителна станция – 

модулна станция за дизелово гориво и газстанция. 

В общината постъпи писмо с вх. №30-00-299 / 26.05.2021 г. от наемателя 

„Колат Про” ООД – гр. София, с което дружеството предлага да закупи поземления 

имот. Предложението е обосновано с безупречната работа на станцията, с направени 

значителни инвестиции през годините и високо качество на горивата.  

С оглед удовлетворяване на заявения интерес, предлагам имотът да бъде 

включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2021 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 2021 год., със следния имот - частна общинска 

собственост: 

Поземлен имот с идентификатор 81414.501.251, находящ се в град Чирпан, 

община Чирпан, област Стара Загора, 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: няма данни за изменение; адрес на поземления 

имот: гр. Чирпан, п.к. 6200, Промишлена зона-Изток; Площ: 1311 кв.м.; Трайно 



предназначение на територията „Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За 

търговски обект, комплекс”; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен 

план: квартал: 113а, парцел: 4.  

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна 

оценка за продажба на имота чрез публичен търг. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Димитър Славов 

 Юрисконсулт 


