
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН 

 

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: Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел. 

 

Уважаема госпожо Председател, 

уважаеми госпожи и господа Общински съветници, 

 

В община Чирпан постъпи заявление с вх. №67-01-8 / 19.04.2017 г. от 

Сдружение c нестопанска цел „Волейболен клуб „Яворов”, булстат 123043937, 

седалище гр. Чирпан, ул. Яворов №6, представлявано от Белчо Цонев Славов – 

Председател на УС. Със заявлението се отправя молба за настаняване на сдружението в 

общинско помещение на IІІ-я етаж в сградата на Старото енергоснабдяване на ул. „В. 

Калчев” №1 в гр.Чирпан. Искането се обосновава с необходимост от офис за обсъждане 

и решаване на организационни и спортно-технически въпроси, свързани с дейността на 

Сдружението. 

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 

отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб „Яворов” – гр. 

Чирпан с булстат 123043937, седалище и адрес на управление гр. Чирпан, ул. „Яворов” 

№6, представлявано от Белчо Цонев Славов, имот частна общинска собственост: 

общинско помещение с площ от 17 кв.м., находящо се в южната част на IІІ-я 

/мансарден/ етаж в сграда Бивше енергоснабдяване на ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан.  

Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем със Сдружение 

с нестопанска цел „Волейболен клуб „Яворов”, за срок от 3 /три/ години, при месечна 

наемна цена от 4,25 лв. без ДДС /съгласно наемните цени, опрделени с Решение №170 / 

01.12.2016 г. на Общински  съвет – Чирпан/. 

 

 

 

 

 

 

Кичка Петкова……………..…… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал:…………………… 

Ив. Петрова – Гл. юрисконсулт 


