
До  

Общински съвет - Чирпан                              

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 
 

 

ОТНОСНО: Промяна в собствеността и финансиращия орган на Професионална 

гимназия по селско стопанство – Чирпан, считано от учебната 2016 / 2017 г. 

                       

Г-жи и г-да Общински съветници, 

В Община Чирпан и в Общински съвет – Чирпан е постъпило писмо от 

заместник – министъра на земеделието и храните, с което е заявена необходимостта от 

оптимизиране на системата от професионални гимназии, които се финансират от 

бюджета на министерството на земеделието и храните, чрез промяна в собствеността – 

от държавно в общинско училище, и преминаване на финансирането на Професионална 

гимназия по селско стопанство – Чирпан чрез бюджета на община Чирпан. За това е 

необходимо Общински съвет – Чирпан да даде своето становище съгласно разпоредбите 

на Закона за народната просвета / ЗНП /  и Правилника за прилагане на Закона за 

народната просвета / ППЗНП /. 

Направения анализ в Общинска администрация – Чирпан сочи, че за 

социалното и икономическото развитие на общината и област Стара Загора е 

необходимо да бъдат запазени и продължени традициите в подготовката на 

квалифицирани кадри в Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан. 

Общински съвет – Чирпан, след като изслуша предложението на председателя 

на Общински съвет - Чирпан и като взе предвид становищата на постоянните комисии 

към общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.10, ал.6 от ЗНП и чл.12 от 

ППЗНП, и след станалите разисквания 

 

Р Е Ш И : 

        

1. Дава съгласие да се извърши промяна на финансиращия орган на 

Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан от бюджета на 

Министерство на земеделието и храните към бюджета на Община Чирпан,  

считано от учебната 2016 / 2017 г. 

2. Дава съгласие да се извърши промяна в собствеността на Професионална 

гимназия по селско стопанство – Чирпан – от държавно училище в общинско 

училище. 

3. Създава се нов Раздел VІ „Имоти, които общината има намерение да придобие 

и способите за тяхното придобиване”; 

4.   Включва в Раздел VІ „Имоти, които общината има намерение да придобие и 

способите за тяхното придобиване” следните имоти – държавна собственост: 

- Имот с площ 695 кв.м., представляващ УПИ V „СПТУ по селско 

стопанство” в кв.113-а по плана на гр. Чирпан, заедно с построената в него едноетажна 

сграда - Учебна работилница „Ремонтно депо”. 

- Имот с площ 8070 кв.м., представляващ УПИ ІІІ „ПУЦ” в кв.113-а по плана 

на гр. Чирпан, заедно с построените в него: едноетажна сграда - Учебна работилница 

„Шлосерство и ССМ”; едноетажен Навес - метален с тухлен пояс. 

- Имот с площ 54455 кв.м., представляващ УПИ ІІ „СПТУ по селско 

стопанство и СПТУ по машиностроене” в кв.113-а по плана на гр. Чирпан, заедно с 

построените в него: четириетажна сграда със сутерен - Училищна сграда; двуетажна 



сграда - Общежитие и работилница; едноетажна сграда - Ремонтни работилници; 

едноетажна сграда - Гараж за автомобили; две едноетажни сгради – Хангари за трактори. 

- Имот с площ 16850 кв.м., от които 13000 кв.м. с НТП „Лозе”, представляващ 

УПИ І „12-класно специално училище” в кв.113-а по плана на гр. Чирпан. 

- Имот с площ 1290 кв.м., представляващ УПИ ІV „Газстанция” в кв.113-а по 

плана на гр. Чирпан. 

Способ за придобиване – чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата. 

5. Досегашните раздели „VІ.Очаквани приходи” и „VІІ.Изменения и 

допълнения на програмата”, стават съответно Раздел VІІ и Раздел VІІІ. 

6. Дава съгласие Община Чирпан да придобие в собственост управляваните 

от Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан държавни 

имоти, подробно описани в т.4 от настоящото решение. 

7. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да извърши необходимите 

действия във връзка с промяна на финансирането и статута на учебното 

заведение. 

 

 

 

 

 

Вносител : ……………… 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

Председател на Общински съвет - Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал : .................... 

Димитър Славов  

Юрисконсулт 


