
До Общински съвет - Чирпан 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

 

Относно: Приемане на решение за продажба на имот, собственост на „Обредни дейности 

- Чирпан” ЕООД – гр. Чирпан.  

 

Г-н Председател, г-жи и г-да общински съветници, 

В Община Чирпан постъпи предложение с вх. №30-00-125 / 24.08.2020 г. от 

Управителя на „Обредни дейности - Чирпан” ЕООД, с което се обосновава 

необходимост от продажба на имот, собственост на дружеството. По кадастралната карта 

на гр. Чирпан представлява поземлен имот с идентификатор 81414.501.66 с площ 758 

кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, начин на трайно ползване 

„За друг вид производствен, складов обект”, заедно с построената в имота сграда с 

идентификатор 81414.501.66.1 – предачен цех, а по документ за собственост - УПИ Х-

3823 в кв.7 по плана на града. 

Посочва се, че дружеството изпитва трудности по стопанисването на имота и 

същият не е необходим за дейността му.  

Във връзка с изложеното предлагам да се дадат правомощия на управителя на 

дружеството да извърши действия по продажба на имота, като Общински съвет - Чирпан 

приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.9, ал.1, т.6 и ал.2 и чл.13, ал.1 от Наредба за реда за 

учредяване на търговските дружества и за реда за упражняване на правата на 

собственост на общината в общинските търговски дружества, Общински съвет – Чирпан 

дава правомощия на управителя на „Обредни  дейности - Чирпан” ЕООД – гр. Чирпан да 

извърши продажба чрез публичен търг на следния имот, находящ се в гр. Чирпан, 

индустриална зона: 

Поземлен имот с идентификатор 81414.501.66, адрес на поземления имот: гр. 

Чирпан, Промишлена зона-изток, площ 758 кв.м., трайно предназначение на 

територията: „Урбанизирана”; начин на трайно ползване „За друг вид производствен, 

складов обект”; номер по предходен план: 937, квартал 7, заедно с построената в имота 

сгради с идентификатори 81414.501.66.1, 81414.501.66.2, 81414.501.66.3, 81414.501.66.4, 

с предназначение: „Промишлена сграда” – /производствен цех/. 

Упълномощава управителя на „Обредни дейности - Чирпан” ЕООД да 

възложи изготвяне на пазарна оценка на описания имот. 

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Лиляна Атанасова –  Главен юрисконсулт 
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