
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост за управление 

на ОУ „Васил Левски” – с. Гита. 

 

 

Г-н Председател  на  Общински  съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

Имотът, който се използва за дейностите в системата на училищното 

образование от ОУ „Васил Левски” – с. Гита, не е предоставен от страна на 

общината. Общината следва да предостави имота за управление на училището, с цел 

ремонти, текуща поддръжка и стопанисването му за целите на образователно-

възпитателния процес. 

Съгласно разпоредбите на чл.14 на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, имоти – публична общинска 

собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на 

юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се 

предоставят от кмета на общината за безвъзмездно управление на други юридически 

лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, след решение на 

общинския съвет. Ръководителите на юридическите лица, на които се предоставят 

имотите – публична общинска собственост, ги управляват от свое име, за своя 

сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам имота – публична общинска 

собственост и вещите, които използва ОУ „Васил Левски” – с. Гита за 

осъществяване на дейността си, да се предостави за управление на училището, като 

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.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.14 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет – Чирпан предоставя за безвъзмездно управление на ОУ „Васил 

Левски” – с. Гита, следния имот – публична общинска собственост: 

 



Поземлен имот с площ 6570 кв.м., представляващ УПИ I „Училище”, заедно 

с построените в него училищни сгради, находящи се в кв.54 по плана на село Гита, 

община Чирпан. 

Предоставеният за управление имот, публична общинска собственост, да се 

ползва само за целите на образователния процес, без да се променя 

предназначението му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Лиляна Атанасова – Гл. юрисконсулт 


