
До Общински съвет - Чирпан 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имот – общинска 

собственост в гр. Чирпан. 

 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

 

Община Чирпан е сключила предварителни договори по реда на чл.15 от 

Закона за устройство на територията, за имоти в гр. Чирпан, както следва: 

- с „Тотал сервиз 66” ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Чирпан, ул. 

„Райко Даскалов” №10, представлявано от Георги Димитров Димитров, за продажба на 

проектен имот с идентификатор 81414.501.300, представляващ част от имот с 

идентификатор 81414.501.126 и проектен имот с идентификатор 81414.501.303, 

представляващ част от имот с идентификатор 81414.501.115; 

- с Георги Димитров Димитров от гр. Чирпан, ул. „Райко Даскалов” №10 за 

продажба на проектен имот с идентификатор 81414.501.304, представляващ част от имот с 

идентификатор 81414.501.115. 

Описаните имоти се намират източно от предприятие „Чарита” – до действащ 

автосервиз. 

Предварителните договори предвиждат промяна на границите между 

общинските и частните имоти, т.е. промяна на подробния устройствен план на гр. Чирпан. 

Промяната на плана е одобрена със Заповед №РД-09-663 / 16.12.2019 г. на Кмета на 

Община Чирпан и е влезнала в сила. 

С оглед сключване на окончателни договори за продажба, за имотите са 

изготвени пазарни оценки, поради което предлагам на 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.47, ал.3 и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан одобрява изготвените 

от лицензиран оценител пазарни цени за продажба на имоти в гр. Чирпан: 

- проектен имот с идентификатор 81414.501.300 с площ 143 кв.м. – 2800,00 лв. 

без ДДС; 

- проектен имот с идентификатор 81414.501.303 с площ 23 кв.м. – 440,00 лв. без 

ДДС; 

- проектен имот с идентификатор 81414.504.300 с площ 92 кв.м. – 1760,00 лв. 

без ДДС. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината да 

сключи договори за покупко-продажба на имотите с приетите пазарни цени. 

 

                  

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Иванка Иванова – Главен юрисконсулт 


