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
Старозагорската света Митрополия
Г-жо Председател, 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 / 2000г.
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, с ЕИК : 123055035, вписана като местно
поделение на Българската православна църква с решение №143/2009 г. на
Старозагорски Окръжен съд по ф. д. 37/2009 г. със седалище и адрес на управление : гр.
Стара Загора, ул. „Св. ап. Карп“ №4. 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, което е единствено
възможно след прехвърляне на собствеността на сградата от общината на
Старозагорската света Митрополия .
Безвъзмездно прехвърляне в собственост или дарение на имот, частна
общинска собственост се извършва след решение на Общински съвет, прието с
мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.
Във връзка с горепосоченото, предлагам на Общинския съвет - Чирпан да
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Чирпан:
1. Дарява на Старозагорската света Митрополия, с ЕИК : 123055035,
представлявана от Митрополит Огнян Добринов Казанджиев, следния имот :
параклис „Свети Илия”, със застроена площ от 120 кв.м., строен 1898 г.,
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.

2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за дарение на имота.
3. Освобождава се Старозагорска митрополия от заплащане на режийни разноски
по чл. 41, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество в Община Чирпан.
4. Всички други данъци и такси по издаването и вписването на договора са за
сметка на Старозагорската митрополия.

ВНОСИТЕЛ: ………………………….
КИЧКА ПЕТКОВА
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал: ………………………….
Димитър Славов
Юрисконсулт

