
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: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 год. с общински обекти за отдаване под наем, 

находящи се в гр. Чирпан. 

 

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

 

Община Чирпан е собственик на поземлени имоти в гр.Чирпан, местност 

„Високата могила” /Ерека/: 

1. ПИ 81414.1.299, област Стара Загора, община Чирпан, гр.Чирпан, 

местност „Високата могила”, вид територия на земята „Земеделска, НТП „Друг вид 

земеделска земя, площ 1289 кв.м., стар номер 001299, Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-1540/03.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. 

2. ПИ 81414.1.366, област Стара Загора, община Чирпан, гр.Чирпан, 

местност „Високата могила”, вид територия на земята „Земеделска, НТП „Друг вид 

земеделска земя, площ 458 кв.м., стар номер 001366, Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-1540/03.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. 

3. ПИ 81414.1.318, област Стара Загора, община Чирпан, гр.Чирпан, 

местност „Високата могила”, вид територия на земята „Земеделска, НТП „Друг вид 

земеделска земя, площ 1871 кв.м., стар номер 001318, Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-1540/03.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. 

 

В Община Чирпан постъпи молба от Деньо Данчев Димов от гр. Чирпан, ул. 

„Шипка” №2, с която същият заявява желание да ползва един от имотите под наем. За 

другите два имота изтичат сроковете на договорите за наем, което предполага 

обявяването им на търг. 

Поради наличие на действащи договори за имотите през 2021 г., същите не 

са предвидени за отдаване под наем през тази година, поради което следва да се 

допълни Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2022 год. 

Във връзка с гореизложеното 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.8, ал.9, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за 

общинската собственост и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан: 

Допълва Раздел І – „Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при 

заявен интерес” и приложение №2 на Програмата на община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 год., със следните имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 81414.1.299, област Стара Загора, 

община Чирпан, гр.Чирпан, местност „Високата могила”, вид територия на земята 

„Земеделска, НТП „Друг вид земеделска земя, площ 1289 кв.м., стар номер 001299, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1540/03.09.2018г. на Изпълнителен Директор 

на АГКК. 



2. Поземлен имот с идентификатор 81414.1.366, област Стара Загора, 

община Чирпан, гр.Чирпан, местност „Високата могила”, вид територия на земята 

„Земеделска, НТП „Друг вид земеделска земя, площ 458 кв.м., стар номер 001366, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1540/03.09.2018г. на Изпълнителен Директор 

на АГКК. 

3. Поземлен имот с идентификатор 81414.1.318, област Стара Загора, 

община Чирпан, гр.Чирпан, местност „Високата могила”, вид територия на земята 

„Земеделска, НТП „Друг вид земеделска земя, площ 1871 кв.м., стар номер 001318, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1540/03.09.2018г. на Изпълнителен Директор 

на АГКК. 

 

Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на имотите за срок от 10 /десет/ години, с начална 

тръжна цена, в размер на 25,00 лв./дка за година без ДДС /съгл.наемните цени по 

Решение №171 / 01.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан/. 

  

 

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 


