
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ  КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

Относно: 

Отдаване под наем на помещения в сградата на бившата поликлиника в гр. Чирпан за 

здравни дейности – лекарски кабинети. 

 

Уважаема г-жо Председател на Общински съвет, уважаеми г-жи и г-да Общински 

съветници, 

 

В Община Чирпан постъпи заявление от „ГППМП - Вита 2002” ЕООД, 

представлявано от Николай Янков Стоянов, в което се обосновава необходимост 

груповата практиката да наеме три нови помещения - помещение /бивша лаборатория/ с 

площ 13,40 кв.м. и две помещения /бивши стаи за санитарни инспектори/ с площ от по 

12,90 кв.м., находящи се на третия етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Чирпан, 

ул. „Яворов” №19. Към настоящия момент „ГППМП - Вита 2002” ЕООД ползва под наем 

кабинети №4 и №5 на втория етаж в същата сграда, които впоследствие ще бъдат 

освободени.  

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.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Чирпан дава съгласие да бъдат сключени договори за наем с „ГППМП - Вита 2002” 

ЕООД, представлявано от Николай Янков Стоянов, за срок от десет години, при месечен  

наем, в размер на 3,33 лв./кв.м. без ДДС, определен с Решение №170 / 01.12.2016 г. на 

Общински съвет – Чирпан, за следните помещения – частна общинска собственост, 

находящи се на третия етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Чирпан, ул. 

„Яворов” №19: 

- Кабинет №13: помещение /бивша лаборатория/ с площ 13,40 кв.м. 

- Кабинет №15: помещение /бивши санитарни инспектори/ с площ 12,90 кв.м. 

- Кабинет №16: помещение /бивши санитарни инспектори/ с площ 12,90 кв.м. 

Упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем за ползване на 

общинските помещения за здравни дейности. 

 

 

 

 

Кичка Петкова…………………………….. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:………………………….. 

А. Дончева - Гл.юрисконсулт 


