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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ЗА   Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

 

Относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год. с имот за отдаване под 

наем в гр. Чирпан. 

 

 

Уважаемr г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

 

С  Решение №178 / 30.09.2020 г. Общински съвет - Чирпан прие Наредба 

№14 за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и 

параклиси в тях на територията на община Чирпан. Според наредбата Гробищните 

паркове и обредни зали, както и намиращите се в тях съоръжения на територията на 

Чирпан, са общинска собственост и се управляват, стопанисват и поддържат от 

Община Чирпан, съобразно разпоредбите на Закона за общинска собственост, както 

и други приложими нормативни актове. 

На територията на гробищния парк в гр. Чирпан се намира сграда – 

каменоделна и съобразно горепосоченото, за нея следва да се предвиди ред за 

бъдещо използване.   

Съгласно чл.7 на наредбата, общината осигурява равни условия на всички 

търговски субекти, които имат за предмет на дейност организиране на погребални 

или каменоделни услуги за осъществяване предмета им на дейност, което означава, 

че каменоделната следва да се използва за погребални услуги, след провеждане на 

търг. 

С оглед бъдещо отдаване под наем, следва обекта да бъде включен в 

Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2020 год., като за целта Общински съвет – Чирпан 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, чл.8, ал.9, чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската 

собственост и във връзка с чл.7 от Наредба №14 за устройството и управлението на 

гробищните паркове, обредните зали и параклиси в тях на територията на община 

Чирпан, Общински съвет – Чирпан  допълва Раздел І – „Имоти, които могат да бъдат 

отдадени под наем при заявен интерес”, на Програмата на община Чирпан за 

управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2020 год., с обект за 

каменоделни услуги с площ 45,50 кв.м., находящ се в гробищния парк в гр. Чирпан. 

 

 

 



Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване 

под наем на обекта, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена от 

36,40 лв. без ДДС /съгласно наемните цени, определени с Решение №46 / 30.01.2020 

г. на Общински съвет – Чирпан/. 

 

 

 

  

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Димитър Славов – Юрисконсулт 
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