
До  

Общински съвет - Чирпан                              

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

КИЧКА ПЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН  
 

ОТНОСНО: Допълване на решение № 73 / 31.03.2016 г. на Общински съвет – Чирпан 

 

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

В Община Чирпан е постъпило писмо от заместник – министъра на 

земеделието и храните с изх.№ 07 – 981 / 17.10.2016 г., с което е заявена 

необходимостта от допълване на решение № 73 / 31.03.2016 г. на Общински съвет – 

Чирпан. Решението е относно промяна в собствеността и финансиращия орган на 

Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, считано от учебната 2016 / 

2017 г. С горепосоченото решение Общински съвет – Чирпан даде своето съгласие да 

се промени финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство – 

Чирпан и даде съгласие Община Чирпан да придобие в собственост управляваните от 

Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан държавни имоти. 

Безвъзмездното прехвърляне на имотите на Община Чирпан е реализирано с 

решение № 724 / 01.09.2016 г. на Министерски съвет. Сега от Общински съвет – 

Чирпан се иска да допълни свое решение № 73 / 31.03.2016 г. с точка, отнасяща се до 

придобиване в собственост управляваните от Професионална гимназия по селско 

стопанство – Чирпан движими вещи. 

Общински съвет – Чирпан, след като изслуша предложението 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 : 

 

Допълва свое решение № 73 / 31.03.2016 г. с нова т.8 със следния текст : 

 

8. Дава съгласие Община Чирпан да придобие в собственост управляваните от 

Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан движими вещи. 

 

        

 

 

Вносител : ……………… 

КИЧКА ПЕТКОВА  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

Съгласувал : .................... 

Димитър Славов  

Юрисконсулт 

 


