
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: Отдаване под наем на площи от имоти, собственост на Община Чирпан, с цел 

поставяне на фотоволтаични инсталации с инсталирана мощност до 30КВт (по чл. 24, т.1 

от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), подкрепящи изпълнението на 

мерките по чл. 10, т. 1 от ЗЕВИ. 

 

 

Уважаеми г-н Председател,  

уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

В Община Чирпан постъпи инвестиционно предложение за ползване под наем 

на площи от имоти, собственост на Община Чирпан, посочени по-долу, с цел изграждане 

на фотоволтаични централи с инсталирана мощност до 30КВт (по чл. 24, т.1 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), подкрепящи изпълнението на мерките по 

чл. 10, т. 1 от ЗЕВИ), а именно: 

  

№ 

Наименование на 

терена/имота 

(АОС) 

АОС 

№ 
     Адрес 

Идентификатор 

по КККР  

1 

ОУ ”Св. Св. 

Кирил и 

Методий” 

57 Ул”Шарампол”26 81414.502.1649.1 

2 
ОУ ”П.К.Яворов” 

/физк.салон/ 
87 Ул”ПКЯворов”6 81414.502.1282.4 

3 
ОУ ”В.Левски” 

/физк.салон/ 
1656 Ул”В.Левски”23 81414.502.1984.5 

4 

Професионална 

гимназия по 

селско стопанство 

3094 
ул. „Георги 

Димитров” 78 
81414.501.150.1 

5 
ОУ „Отец 

Паисий” 
307 С.Зетьово 

Имот с пл. №400 

в кв.51 

6 „МБАЛ- Чирпан” 182 
Ул”Г.Димитров”-

95 
81414.501.83.20 

 

 

 

 



Инвестиционното предложение е продиктувано от националните мерки за 

насърчаването на производството на енергия от възобновяеми източници, заложени в 

ЗЕВИ, в частност фотоволтаични инсталации по чл.24, т.1. от ЗЕВИ, които се 

присъединяват към електроразпределителната мрежа и произведената електроенергия се 

изкупува от електроснабдителното дружество в региона, съгласно сключен договор между 

собственика на централата и ЕВН електроснабдяване по чл. 31, ал.1, т.1 от ЗЕВИ, по цена 

определена с решение №Ц-27/01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР).  

Първоначално намеренията засягаха девет общински сгради, но след направени 

огледи на състоянието на покривните конструкции от технически специалисти, в момента 

интересът е към шест сгради. 

Поради това, че сградите - предмет на проявения интерес, са публична 

общинска собственост, те могат да бъдат предоставени под наем след провеждане на търг 

и затова предлагам Общински съвет – Чирпан да 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.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.15 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие да се отдадат под наем части от покривните пространства на 

следните сгради – публична общинска собственост, по пазарни наемни цени, определени 

от лицензиран оценител, както следва: 

 

№ 
Сграда / наемна 

площ от покрива 

АОС 

№ 
     Адрес 

Идентификатор 

по КККР 

Начална тръжна 

цена за година 

без ДДС 

1 

ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” / 

260 кв.м. 

57 
Ул. „Шарампол” 

№26 
81414.502.1649.1 850,00 

2 

ОУ ”П.К.Яворов”- 

физк. салон / 

310 кв.м. 

87 
Ул. „П. К. 

Яворов” №6 
81414.502.1282.4 980,00 

3 

ОУ ”В.Левски” -

физк. салон /  

300 кв.м. 

1656 
Ул. „В. Левски” 

№23 
81414.502.1984.5 950,00 

4 

Професионална 

гимназия по селско 

стопанство /  

300 кв.м. 

3094 
Ул. „Георги 

Димитров” 78 
81414.501.150.1 950,00 

5 
ОУ „Отец Паисий” /  

192 кв.м. 
307 с.Зетьово 

Имот с пл. №400 

в кв.51 
560,00 

6 

„МБАЛ- Чирпан” -  

столова /  

300 кв.м. 

182 
Ул. „Георги 

Димитров” №95 
81414.501.83.20 960,00 

 

 

 



2. Частите от покривните пространства се отдават под наем за поставяне на 

фотоволтаични инсталации с инсталирана мощност до 30 КВт (по чл. 24, т.1 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници, подкрепящи изпълнението на мерките по чл.10, т.1 

от същия закон. 

3. Определя срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години. 

Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване 

при посочените условия.  

 

  

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Л. Атанасова – Гл.юрисконсулт 


