
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 Рупките. 

 

Г-н Председател на Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с идентификатор 63344.24.35, адрес: 

с. Рупките, община Чирпан, област Стара Загора, площ 2622 кв.м., трайно предназначение на 

територията „Територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно ползване „За басейн с 

резервна вода за промишлено предприятие”, номер по предходен план: 000021. 

В Община Чирпан постъпи уведомление за инвестиционно предложение с вх. №93-00-

1903 / 16.06.2020 г. от Георги Динев Динев, с което заявява желание да  закупи имота, с цел 

базиране на селскостопанска техника. 

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

необходим за сезонно базиране на техника, използвана в стопанството.  

С оглед преценка на възможностите за бъдеща продажба и предвид специфичния 

начин на трайно ползване на имота, изпратихме запитване до „ВиК” ЕООД – Стара Загора за 

становище имотът включен ли е в активите на дружеството, предоставян ли е под някаква форма 

за управление на дружеството и то има ли имуществени претенции за имота, както и попада ли в 

санитарно-охранителна зона. От „ВиК” ЕООД ни уведомиха, че в имота не са изградени 

съоръжения от водоснабдителната система и същият не попада в санитарно – охранителни зони 

на водоизточници. 

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 

63344.24.35, адрес: с. Рупките, община Чирпан, област Стара Загора, площ 2622 кв.м., трайно 

предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно 

ползване „За басейн с резервна вода за промишлено предприятие”, номер по предходен план: 

000021.    

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за 

продажба на имота чрез публичен търг. 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Лиляна Атанасова – Юрисконсулт 
 


