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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на ОУ „Васил 

Левски” – с. Гита. 

 

Г-жо Председател  на  Общински  съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

Община Чирпан е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-258 

„Детска градина” в кв.70 по плана на село Гита, с площ от 3610 кв.м., заедно с 

построените в него сгради - детска градина, кухня, пералня. За имота е съставен акт №225 

/ 08.09.2000 г. за частна общинска собственост, тъй като към датата на акта, детската 

градина не е функционирала, съгласно т.4 на Решение №117 / 29.05.1997 г. на Общински 

съвет – Чирпан.  

В Община Чирпан постъпи искане с вх. №67-00-16 / 30.03.2016 г. от Директора 

на ОУ „Васил Левски” – с. Гита за предоставяне на имота за управление на училището. 

Мотивите на Директора на училището са следните: 

Подготвителна детска градина - с. Гита е присъединена към ОУ „Васил 

Левски” и за нуждите й към настоящия момент от много години се използва гореописания 

имот. На първия етаж се помещават кабинет, физкултурен салон, складове; на втория етаж 

– подготвителна детска градина, стая за спорт и изложбена зала. Целият двор се използва 

за занимания и игри на децата. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам да бъде прието 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.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Чирпан предоставя недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-258 „Детска градина” в кв.70 

по плана на село Гита, с площ от 3610 кв.м., заедно с построените в него сгради – 

двуетажна масивна сграда /детска градина/ със застроена площ 226 кв.м. и пристроената 

към нея едноетажна масивна сграда /кухня, пералня/ със застроена площ 117 кв.м. за 

безвъзмездно управление на Основно училище „Васил Левски” – с. Гита. 

 

 

 

 

Кичка Петкова……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 
 

 

Съгласувал:............................ 

А. Дончева – Главен юрисконсулт 


