
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ  КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

Относно: Обявяване на имоти за публична общинска собственост. 

 

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

съветници, 

 

При извършване на периодични проверки от страна на Сметна палата, 

общината е получавала препоръки, веднъж годишно да се извършва анализ на 

използването на общинските имоти, с оглед евентуална промяна в характера на 

собствеността им от публична в частна и обратно. Посоченото е в сила не само за 

фактическото използване в момента, но касае и намеренията на общинска 

администрация за бъдещото използване на някои помещения. 

Община Чирпан е собственик на няколко имота, които във връзка с 

гореизложеното, считам, че следва да се обявят от Общински съвет – Чирпан за имоти – 

публична общинска собственост: 

1. Сграда /бивше енергоснабдяване/ - използва се от Здравна каса и НОИ, а 

гаражът към нея – от Центъра за спешна медицинска помощ; 

2. Сграда /бивше помощно училище „Ст. Заимов”/ - използва се за 

читалищна дейност; 

3. Помещение на втори етаж на ул. „Яворов” №5 – използва се за 

художествена галерия; 

4. Помещение /бивш магазин/ на ул. „А.П.Стоянов” №10 – използва се за 

фитнес-зала; 

5. Помещение - клуб на бул. „Г. Димитров” №30 /освободен от ПП „СДС”/ - 

може да се използва за пенсионерски клуб и помещение – детска библиотека; 

6. Помещение – клуб на бул. „Г. Димитров” №43 – използва се за клуб на 

хора с увреждания; 

7. Помещение – клуб на ул. „Я. Иванов” №14 – използва се за пенсионерски 

клуб.  

 Предвид гореизложеното, 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.2 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Чирпан обявява следните имоти, находящи се в гр. Чирпан: 

1. УПИ IV-1248 в кв.92, а по сега действащата кадастрална карта поземлен 

имот с идентификатор 81414.502.1248, заедно с построената в него сграда /бивше 

енергоснабдяване/ на ул. „В. Калчев” №1 и гараж, пристроен към нея;  



2. УПИ I „За училище” в кв.65, а по сега действащата кадастрална карта 

поземлен имот с идентификатор 81414.502.1499, заедно с построената в него сграда 

/бивше помощно училище „Ст. Заимов”/; 

3. Помещение на втори етаж на ул. „Яворов” №5 /картинна галерия/; 

4. Помещение /бивш магазин/ на ул. „А.П.Стоянов” №10; 

5. Помещения - клуб и детска библиотека на бул. „Г. Димитров” №30; 

6. Помещение – клуб на бул. „Г. Димитров” №43 /за хората с увреждания/; 

7. Помещение – клуб на ул. „Я. Иванов” №14 /пенсионерски клуб/, 

 

за публична общинска собственост. 

 

 

 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА ………………………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………… 

Ив. Иванова – Юрисконсулт 


