
До  

Общински съвет -  

Чирпан                              
 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Промяна на Списъка за определяне броя, вида и местонахождението на 

общинските жилища за 2021 г. 

 

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет,  

уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

                    

С Решение №331 / 29.07.2021 г. Общински съвет – Чирпан допълни 

Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община 

Чирпан с нов раздел, уреждащ отдаването под наем на общински жилища на пазарен 

наем. 

В тази връзка предлагам промяна на Списъка за определяне броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2021 г., приет с Решение №262 / 

31.03.2021 г. на Общински съвет – Чирпан. Предложението предвижда следните 

жилища да преминат в новия фонд „Пазарен наем”: 

1. Апартамент №9, ет.ІІ, бул. „Г. Димитров” 65 /от „Жилища за отдаване 

под наем”/; 

2. Апартамент №4, вх.А, ет.І, ЖК „Младост” бл.4 /от „Жилища за отдаване 

под наем”/; 

3. Апартамент №19, вх.А, ет.VІІ, ЖК „Младост” бл.1 /от „Ведомствени 

жилища”/; 

4. Апартамент №18, вх.Б, ет.ІV, бул. „Г. Димитров” 24 /от „Резервни 

жилища”/; 

5. Апартамент № 27, вх.А, ет.VІІ - ЖК „Младост” бл.4 /от „Резервни 

жилища”/. 

Жилищна сграда, ул. „Л. Каравелов” 12 от фонд „Жилища за отдаване под 

наем” преминава във фонд „Резервни жилища”.  

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съветда 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, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и 

чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински 

жилища, Общински съвет – Чирпан: 

1. Отменя свое Решение №262 / 31.03.2021 г. 

2. Приема Списък за разпределение на общинските жилища по брой, вид и 

местонахождение за 2021 г., както следва: 

 

І. Жилища за отдаване под наем: 

1. Апартамент №51, ет.ІX            - бул. „Г. Димитров” 65 - АОС №104 

2. Апартамент №74, вх.В, ет.VІІ - ЖК „Младост” бл.1 - АОС №24 



3. Апартамент №14, ет.ІV            - ул. „Шарампол” 24 - АОС №25 

4. Апартамент №16, ет.ІV            - ул. „Шарампол” 24 - АОС №25 

5. Апартамент №20, ет.V             - ул. „Шарампол” 24 - АОС №25 

6. Жил. сграда - 2 бр. жилища     - ул. „А. П. Стоянов” 9 - АОС №96 

7. Жилищна сграда                       - ул. „Л. Каравелов” 10 - АОС №44 

8. Жил. сграда                             - ул. „Л. Каравелов” 12А - АОС №45 

9. Жил. сграда - 2 бр. жилища   - ул. „Л. Каравелов” 14 - АОС №46 

10. Жил. сграда                             - ул. „Л. Каравелов” 16 - АОС №49 

11. Жил. сграда - 2 бр. жилища   - ул. „Гита и Георги” 3 - АОС №60 

 

ІІ. Жилища за продажба: няма 

                  

ІІІ. Ведомствени жилища: 

1. Апартамент №2, ет.І               - бул. „Г. Димитров” 26 - АОС№ 83 

2. Апартамент №41, ет.VІІ         - бул. „Г. Димитров” 65 - АОС №104 

 

ІV. Резервни жилища: 

1. Жил. сграда                             - ул. „Л. Каравелов” 12 - АОС №45 

 

V. Жилища за отдаване на пазарен наем: 

1. Апартамент №9, ет.ІІ               - бул. „Г. Димитров” 65 - АОС №104 

2. Апартамент №4, вх.А, ет.І       - ЖК „Младост” бл.4 - АОС №23 

3. Апартамент №19, вх.А, ет.VІІ - ЖК „Младост” бл.1 - АОС №1431 

4. Апартамент №18, вх.Б, ет.ІV   - бул. „Г. Димитров” 24 - АОС №3 

5. Апартамент № 27, вх.А, ет.VІІ - ЖК „Младост” бл.4 - АОС №23 

 

Предназначението на жилищата може да се променя, съобразно 

потребностите на общината, с ново решение на Общинския съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Димитър Славов – Юрисконсулт 

 


