
До Общински съвет - Чирпан 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

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

собственост, включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост за 2020 год. 

 

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

 

По повод заявен интерес за закупуване на общински имоти, същите са включени в 

Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2020 год. 

С оглед на гореизложеното, 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 и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан одобрява изготвените от лицензирани 

оценители пазарни цени за продажба, както следва: 

1. Общински поземлен имот с площ 706 кв.м. – имот с пл. № 63, в кв. 25, по плана 

на с. Държава, в размер на 1 520,00 лв. без ДДС. 

2. Общински поземлен имот с площ 412 кв.м. – УПИ II, кв. 5 по плана на с. 

Винарово, в размер на 1 170,00 лв. без ДДС. 

3. Общински поземлен имот с идентификационен номер 31070.36.62, площ 4767 

кв.м., по плана на с. Златна ливада, вид територия „Земеделска”, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя”, в размер на 2 904,00 лв. без ДДС. 

4. Общински поземлен имот с площ 1 030 кв.м. –УПИ I, в кв. 90, по плана на с. 

Рупките, в размер на 3 310,00 лв. без ДДС. 

5. Общински поземлен имот с площ 1120 кв.м. –УПИ VI, в кв. 90, по плана на с. 

Рупките, в размер на 3 600,00 лв. без ДДС. 

6. Общински поземлен имот с площ 4600 кв.м. –УПИ IV-329, в кв. 74a, по плана на 

с. Рупките, в размер на 14 540,00 лв. без ДДС. 

7. Общински поземлен имот с площ 970 кв.м. –УПИ VIII, в кв. 36, по плана на с. 

Рупките, в размер на 3 120,00 лв. без ДДС. 

8. Oбщински поземлен имот с площ 1200 кв.м. –УПИ VI, в кв. 33, по плана на с. 

Рупките, в размер на 3 860,00 лв. без ДДС. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по 

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

така одобрените начални тръжни цени. 

 

                  

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Иванка Иванова – Главен юрисконсулт 


