
До  

Общински съвет - гр. 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 имот в село Средно 

Градище за продажба. 

 

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

 

В Община Чирпан постъпи заявление Даниел Бойчев Добрев от гр. Стара 

Загора, с което заявява желание да закупи общински поземлен имот в с. Средно 

Градище. По плана на селото имотът е с площ 690 кв.м. и представлява УПИ I-391 / в 

кв.25. В имота се намира самосрутилата се сграда на бившия магазин и клуб в селото – 

от много години не се стопанисва. В случай, че бъде разкрита процедура за продажба, 

допълнително ще се прецени необходимостта от определяне на сградата за фактически 

премахнат строеж. Имотът е необходим на заявителя за жилищни нужди.  

С оглед удовлетворяване на заявения интерес, предлагам имота да бъде 

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

общинска собственост за 2022 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, 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, находящ се в село Средно Градище, 

община Чирпан, област Стара Загора: Поземлен имот с площ 690 кв.м. - УПИ I-391 в 

кв.25 по плана на селото.  

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка 

за продажба на имота чрез публичен търг. 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Силвия Колева – Юрисконсулт  


