
 

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 имоти в град Чирпан. 

 

 

Г-н Председател на Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

 

В Община Чирпан постъпи молба с вх. №93-00-402 / 12.08.2020 г. от Анна 

Димитрова Стойчева, в качеството ѝ на собственик на поземлен имот с 

идентификатор 81414.147.85 в гр. Чирпан, местност „Гълъбова могила” с изградена в 

имота газстанция /бивша газстанция „Металик” до гробищния парк/.  

Във връзка с планирано разширяване на обекта за автосервиз заведение за 

кафе и напитки, собственикът заявява желание да закупи съседните общински имоти-

земеделска земя, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор 81414.147.65 с площ 1589 кв.м. /отдаден 

под наем до 30.09.2020г./  

- Поземлен имот с идентификатор 81414.147.64 с площ 1595 кв.м. /отдаден 

под наем до 30.09.2020г./  

- Поземлен имот с идентификатор 81414.147.81 с площ 1410 кв.м. /отдаден 

под наем до 25.10.2020г./  

 

С оглед удовлетворяване на инвестиционното намерение, предлагам 

имотите да бъдат включени 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 следните имоти - частна общинска 

собственост: 

1.  Поземлен имот с идентификатор 81414.147.64, адрес: гр. Чирпан, 

община Чирпан, област Стара Загора, местност „Гълъбова могила”,площ 1595 кв.м., 



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

„Нива”, номер по предходен план: няма.   

2. Поземлен имот с идентификатор 81414.147.65, адрес: гр. Чирпан, 

община Чирпан, област Стара Загора, местност „Гълъбова могила”, площ 1589 кв.м., 

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

„Нива”, номер по предходен план: няма.   

3. Поземлен имот с идентификатор 81414.147.81, адрес: гр. Чирпан, 

община Чирпан, област Стара Загора, местност „Гълъбова могила”, площ 1410 кв.м., 

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

„Нива”, номер по предходен план: няма.   

 

 

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарни 

оценки за продажба на имотите чрез публичен търг. 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Лиляна Атанасова – Гл. юрисконсулт 
 


