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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ЗА   Р Е Ш Е Н И Е 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Определяне на ред за ползване на „Спортен комплекс” – Градски стадион 

заедно с прилежащите сгради и инфраструктура в гр. Чирпан за нуждите на футболни 

клубове. 

 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-жи и г-жи Общински съветници, 

На територията на Община Чирпан към настоящия момент има вече два 

регистрирани футболни клуба  

- Сдружение с нестопанска цел „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯВОРОВ 1929” с 

булстат 177022269, адрес на управление гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1, 

регистрирано с решение №107 / 25.04.2016 г. по ф.д. 24/2016 на Окръжен съд - Стара 

Загора, представлявано от Тодор Христов Тодоров  

- Сдружение с нестопанска цел „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧИРПАН” с булстат 

123044107, адрес на управление гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1, регистрирано с 

решение №37 / 29.04.2015 г. по ф.д. 3300/1993 на Cтарозагорски окръжен съд, 

представлявано от Христо Димитров Мигнат. 

При наличие на повече от един футболен клуб и на един градски стадион, се 

налага необходимост от регламентиране ползването на „Спортен комплекс” – Градски 

стадион заедно с прилежащите сгради и инфраструктура, представляващи УПИ І  в кв. 

169 по плана на гр. Чирпан от всички спортни клубове за тренировъчна и спортно-

състезателна дейност. 
С оглед на 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.14, ал.6 и ал.8 от Закона за общинската собственост и 

чл.20, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да 

отдава под наем „Спортен комплекс” – Градски стадион заедно с прилежащите сгради 

и инфраструктура, представляващи УПИ І  в кв. 169 по плана на гр. Чирпан, на 

футболни клубове, регистрирани на територията на Община Чирпан като сдружения с 

нестопанска цел с дейност в обществена полза, за срок от три години, при годишен 

наем от 100,00 лв. без ДДС за всеки клуб. Ползването на спортния комплекс – градски 

стадион и съоръжения, ще става по график, определен от Кмета на Община Чирпан. 

 

 

 

 

Кичка Петкова……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:…………………… 

А. Дончева – Гл. юрисконсулт 


