
ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН  

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Дарение на имот – частна общинска собственост за нуждите на Районен съд – 

Чирпан. 

 

Г-жо Председател, 

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

Община Чирпан е собственик на следния недвижим имот: триетажна сграда, 

представляваща имот пл. №2007, находяща се в УПИ І „Жилищно строителство и 

магазини” в кв.119 по плана на гр.Чирпан, бул. „Георги Димитров” №28. От много 

години сградата се ползва безвъзмездно от Районен съд и Районна прокуратура – гр. 

Чирпан - към настоящия момент, по силата на Решение №307 / 25.07.2013 г. на 

Общински съвет – Чирпан. 

В общината постъпи писмо от Висшия съдебен съвет /ВСС/, касаещо нужда 

от преустройство и основен ремонт на фасадата и покрива на сградата за сметка на 

бюджета на съдебната власт, което е възможно след прехвърляне на собствеността на 

сградата от общината на ВСС. 

Във връзка с горепосоченото, предлагам  на Общинския 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.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.49, ал.2 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, чл.387 и чл. 388 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Чирпан:  

1.  Отменя Решение №307 / 25.07.2013 г. 

2. Дава съгласие Община Чирпан да извърши дарение на Висшия съдебен 

съвет, за нуждите на Районен съд – гр. Чирпан, на следния имот, частна общинска 

собственост: триетажна сграда, представляваща имот пл. №2007, находяща се в УПИ І 

„Жилищно строителство и магазини” в кв.119 по плана на гр.Чирпан, бул. „Георги 

Димитров” №28. За сградата е съставен АОС №86 / 05.03.1998 г. 

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за дарение на 

имота.  

 

 

 

 

Кичка Петкова .......................... 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал ................................... 

Иванка Петрова - Гл.юрисконсулт 


