ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ЗА Р Е Ш Е Н И Е
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 год. с обекти за отдаване под наем в гр.
Чирпан, с. Зетьово, с. Винарово и с. Могилово, община Чирпан.

Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да Общински съветници,
Община Чирпан е в договорни отношения за наем на обекти, за които до
края на 2022 г. предстои да изтекат сроковете на договорите:
- Гараж с площ 16,72 кв.м. в партерната част на жилищната кооперация на
ул. „М. Кочев” №3 в гр. Чирпан /наемател - Александър Нунев Нунев, договор до
30.11.2022 г./;
- Търговски обект с площ 27,60 кв.м. в автоспирка в с. Зетьово /наемател ЕТ „Васил Панев – Гергана”, договор до 10.12.2022 г./;
- Стая /изложение юг/ с площ 20 кв.м. на I етаж в сградата на кметството в с.
Могилово /наемател - „БТК” АД, договор до 26.11.2022 г./;
- Три помещения /стаи с изложение юг-изток/ с обща площ 56 кв.м. на II
етаж в сградата на кметството в с. Винарово, заедно с 15 кв.м. от покривното
пространство, разположени на кота +10,00 м в северната и най-висока част на същата
сграда /наемател - „БТК” АД, договор до 28.11.2022 г./.
С оглед бъдещо отдаване под наем, следва обектите да бъдат включени в
Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост за 2022 год., като за целта Общински съвет – Чирпан приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9, чл.14, ал.1, ал.2, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет – Чирпан допълва Раздел І – „Имоти, които
могат да бъдат отдадени под наем при заявен интерес”, на Програмата на община
Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 год.,
със следните обекти:
1. Гараж с площ 16,72 кв.м. в партерната част на жилищната кооперация на
ул. „М. Кочев” №3 в гр. Чирпан, находящ се в сграда с идентификатор 81414.502.3904.1
по КККР на гр. Чирпан;
2. Търговски обект с площ 27,60 кв.м. в автоспирката в с. Зетьово;
3. Стая /изложение юг/ с площ 20 кв.м. на I етаж в сградата на кметството в
с. Могилово;
4. Три помещения /стаи с изложение юг-изток/ с обща площ 56 кв.м. на II
етаж в сградата на кметството в с. Винарово, заедно с 15 кв.м. от покривното
пространство, разположени на кота +10,00 м в северната и най-висока част на същата
сграда.

Общински съвет – Чирпан определя началните тръжни цени /месечен наем/,
както следва:
1. Гараж с площ 16,72 кв.м. в партерната част на жилищната кооперация на
ул. „М. Кочев” №3 в гр. Чирпан, в сграда с идентификатор 81414.502.3904.1 по КККР
на гр. Чирпан – 20,00 лв. без ДДС;
2. Търговски обект с площ 27,60 кв.м. в автоспирката в с. Зетьово – 74,50 лв.
без ДДС;
3. Помещение /стая с изложение юг/ с площ 20 кв.м. на I етаж в сградата на
кметството в с. Могилово – 26,00 лв. без ДДС;
4. Три помещения /стаи с изложение юг-изток/ с обща площ 56 кв.м. на II
етаж в сградата на кметството в с. Винарово, заедно с 15 кв.м. от покривното
пространство, разположени на кота +10,00 м в северната и най-висока част на същата
сграда – 123,85 лв. без ДДС.
Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване
под наем на обектите за срок от 10 /десет/ години.

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….…………
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Съгласувал: ………………………..
Ив. Петрова – Главен юрисконсулт

