ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – публична
общинска собственост на Министерството на здравеопазването, за нуждите на
филиала за спешна медицинска помощ – гр. Чирпан.
Г-жо Председател, г-жи и г-да Общински съветници,
В община Чирпан постъпи писмо с вх. №32-03-32 / 08.12.2017 г. от
Регионална здравна инспекция – Стара Загора, касаещо подготовка на
инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014 – 2020 г. с основна цел модернизиране на системата на Спешна помощ в
страната. За обект на интервенция е определен Филиала на спешна медицинска
помощ в гр. Чирпан.
Във връзка с горното, на основание Решение №167 / 11.11.2016 г. на
Общински съвет – Чирпан, Община Чирпан предостави за безвъзмездно
управление на Министерството на здравеопазването, за нуждите на Филиала за
спешна медицинска помощ – гр. Чирпан, застроен урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ІV с площ от 2000 кв.м., заедно със построената в него сграда /нова сграда
на бивше училище „Асен Втори”/, находящ се в кв.172 по плана на гр. Чирпан, ул.
„Хр. Ботев” №45.
След направено обследване от страна на здравното министерство е
констатирано, че сградата е в лошо конструктивно състояние и липсва достатъчен
финансов ресурс за възстановяването й.
С цел ползване на вече изградената структура и целесъобразност на
бъдещата инвестиция, в писмото се отправя искане за ново предоставяне на
ползваните сега помещения, вече предоставени с Решение №240 / 16.04.2009 г. на
общинския съвет, като допълнително към тях да се предоставят и помещенията в
подземния етаж, находящи се непосредствено под филиала.
Предвид гореизложеното, предлагам на Общинския съвет - Чирпан да
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Чирпан отменя Решение №240 / 16.04.2009 г. и Решение №167 /
11.11.2016 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да предостави за
безвъзмездно управление на Министерството на здравеопазването, за нуждите на

Филиала за спешна медицинска помощ – гр. Чирпан, следните помещения,
находящи се в западното крило на бившата поликлиника в гр. Чирпан, ул.
„Яворов” №15:
- Западна стая – „Стая за почивка на шофьори”,
- Западна стая – „Реанимационна зала”,
- Северна стая – „Стая за почивка на медицинските специалисти”,
- Северна стая – „Стая медицински специалисти – диспечер”,
- Северна стая – „Стая за почивка на лекари”,
- Източна стая – „Лекарски кабинет”,
- Източно помещение – „Санитарен възел”,
- Източно помещение – „Склад”,
- Коридор с изход на изток,
на първия етаж на сградата с обща площ 134 кв.м.,
- Четири западни стаи и три източни стаи на подземния етаж на
сградата с обща площ 183 кв.м.
3. Общинският съвет предоставя общинските помещения при следните
договорни условия:
- срок на предоставяне - 10 /десет/ години, като през последната година
на договора, Общински съвет – Чирпан може да приеме решение за продължаване
на действието на договора, за срок, според действащото тогава законодателство;
- Собственикът упълномощава от свое име Ползвателя да съгласува
проекти с институции, свързани с извършване на ремонтни дейности, с цел
подобряване на имота;
- Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя
сметка, включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни
инсталации и комуникации, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на
обектите на техническата инфраструктура.
Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно
управление.
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