
 

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 2020 г. с имот в село Винарово за 

продажба. 

 

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

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с идентификатор 

11082.126.3, адрес: с. Винарово, площ 6406 кв.м., трайно предназначение на 

територията „Горска”, начин на трайно ползване „Друг вид недървопроизводителна 

горска площ”, номер по предходен план: 000497. 

В Община Чирпан е постъпило заявление с вх. №69-00-329 / 11.10.2019 г. 

за закупуване на имота от „Партнер 1916” ЕООД – гр. София. 

Заявлението за закупуване на общинския имот е мотивирано с факта, че 

дружеството е собственик на редица съседни имоти, същото отглежда различни 

сортове лозя. Във връзка със засаждане на нови лозови насаждения и с оглед 

разширяване на дейността, имат нужда от нови съседни площи.  

С оглед удовлетворяване на инвестиционното намерение, предлагам имота 

да бъде включен в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост за 2020 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 2020 год., със следния имот частна общинска 

собственост – поземлен имот с идентификатор 11082.126.3, адрес: с. Винарово, площ 

6406 кв.м., трайно предназначение на територията „Горска”, начин на трайно ползване 

„Друг вид недървопроизводителна горска площ”, номер по предходен план: 000497.    

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна 

оценка за продажба на имота чрез публичен търг. 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Иванка Иванова – Главен юрисконсулт 
 


