
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ  KИЧКА ПЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

Относно: 

Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има 

предназначение на имот - публична общинска собственост. 

 

 

 

Г-жо  Председател  на  Общински  съвет, 

 

Г-жи и г-да Общински съветници, 

 

Община Чирпан е собственик на дворно място от 30 850 кв.м., 

представляващо парцел III,  в кв.108 – парк „Д-р Теньо Стоилов”, по плана на град 

Чирпан, заедно с намиращия се в него параклис „Свети Илия”, със застроена площ от 

120 кв.м.  Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 221 / 2000 

г. 

 

В деловодството на Община Чирпан е постъпило писмо с вх.№ 92-00-54 / 

27.03.2018 г. от Старозагорския епархийски съвет, с което се изразява молба да се дари 

храма на Старозагорската света Митрополия. Светата Митрополия има желание да 

стопанисва храма, тъй като счита, че всички православни храмове следва да се намират 

в патримониума на Българската православна църква. Епархийският съвет, при 

положение, че параклисът бъде дарен, има намерение да кандидатства по европейски 

мерки пред Държавен фонд „Земеделие” с цел ремонт на храма. 

 

В съставените актове за държавна собственост на парка не е фигурирал 

параклис „Свети Илия”, като не е ясна причината, поради която той е включен като 

публична общинска собственост в АОС № 221 / 2000 г. 

  

Факт е, че параклис „Свети Илия” не се ползва за изпълнение на функциите 

на органите на местното самоуправление и местната администрация, което означава че 

е загубил характерът си на публична собственост и не попада в обхвата на имотите по 

чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост. 

 

Поради това описаният имот вече няма предназначение на публична 

общинска собственост и следва да се обяви от Общинския съвет за имот – частна 

общинска собственост. 

 

Във връзка с горепосоченото предлагам на 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 и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Чирпан обявява параклис „Свети Илия”, със застроена площ от 120 кв.м., 

намиращ се в  дворно място от 30 850 кв.м., представляващо парцел III,  в кв.108 – парк 

„Д-р Теньо Стоилов”, по плана на град Чирпан, за частна общинска собственост. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 221 / 2000 г. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 

 
 


