
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 2021 г. с имот в село Воловарово 

за продажба и приемане на пазарна оценка за продажба. 

 

 

Г-н Председател на Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

В Община Чирпан постъпи молба с вх. №93-00-1840 / 05.10.2021 г. от 

Стоян Илиев Илиев, адрес с. Гита, община Чирпан за закупуване на общински имот:  

                  Поземлен имот УПИ Х-63 в кв.8 по плана на с.Воловарово, който е с площ 

1125 кв.м. 

Имотът не е необходим на общината и с оглед удовлетворяване на 

заявения интерес, предлагам същия да бъде включен в Програмата на Община Чирпан 

за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год. и да бъде 

приета пазарна оценка за продажба, изготвена от лицензиран оценител. За целта 

предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. 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 2021 год., със следния имот - частна общинска 

собственост: 

Поземлен имот с площ 1125 кв.м., представляващ УПИ Х-63 в кв.8 по 

плана на с. Воловарово, община Чирпан, област Стара Загора.  

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински 

съвет – Чирпан определя начална тръжна цена в размер на 2430,00 лв. без ДДС, въз 

основа на изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка, за продажба на 

поземлен имот с площ 1125 кв.м., представляващ УПИ Х-63 в кв.8 по плана на с. 

Воловарово, община Чирпан, област Стара Загора. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината 

по подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

имота с така одобрената начална тръжна цена. 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Силвия Колева – Юрисконсулт 


