ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан
Относно: Приемане на дарение от „Мидалидаре Винеярдс” ЕООД в полза на Община
Чирпан
Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.13, ал.2, б. „в” от Наредба № 6 за реда за получаване и управление
на дарения от Община Чирпан, дарение на парични суми в полза на Община Чирпан на
стойност над 10 000 (десет хиляди) лева се приема от Общински съвет – Чирпан.
В Община Чирпан е постъпило предложение за дарение на сумата от 15 000
(петнадесет хиляди) лева от Александър Славов Алексиев, в качеството си на
управител на „Мидалидаре Винеярдс” ЕООД.
Дарената сума следва да бъде преведена към паричните средства, постъпили по
дарителска сметка - IBAN BG 71 CECB 9790 8447 2667 00, ЦКБ АД, BIC CECBBGSF,
код за плащане: 44 51 00, по която граждани и фирми могат да преведат суми, които ще
бъдат използвани единствено и само за придобиване на поземлен имот с №
81414.502.2015 по КК на град Чирпан, съгласно Решение № 240 от 2021 г., на ОбсЧирпан.
В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.225 от Закона за задълженията и договорите, чл.13, ал.2,
т.2, б. „в” и във връзка с чл.4, т.3 от Наредба № 6 за реда за получаване и управление на
дарения от Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан:
1.Приема предложеното дарение от „Мидалидаре Винеярдс” ЕООД, с ЕИК: 175120655,
представлявано от Александър Славов Алексиев, представляващо сума от 15 000
(петнадесет хиляди ) лева, за придобиване на поземлен имот с № 81414.502.2015 по КК
на град Чирпан, съгласно Решение № 240 от 2021 г., на Обс-Чирпан.
2.Упълномощава Кмета на Община Чирпан да извърши вписване на дарението в
публичния регистър на даренията съгласно условията на чл.21 от Наредба № 6 за реда
за получаване и управление на дарения от Община Чирпан.
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