ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ВЪЛЧО НИКОЛОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН
Относно: Обявяване на помещения за частна общинска собственост в сградата на
кметството на с. Средно градище и предоставяне на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Чирпан”.
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да общински съветници,
В общината постъпи писмо от Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Чирпан” /СНЦ „МИГ Чирпан“/, с което ни уведомяват за свое
заседание на Общото събрание на Сдружението, на което е взето решение да се
кандидатства с проект „Да усетим аромата на билките“ по подмярка 19.3 „Подготовка и
изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“. За участие в проекта СНЦ „МИГ Чирпан“ е
получило покана от МИГ „От Похорие до Бохор“ Словения. За целта е подписано
Споразумение между водещия партньор и партньорите за изпълнение на съвместни
дейности в проекта за сътрудничество „Да усетим аромата на билките“. Водещ партньор
е МИГ „От Похорие до Бохор“ Словения. Останалите партньори са:
 МИГ „Горна Савиня и долината на Шалек“ Словения
 МИГ „Обсотелие в Козянско“ Словения
 МИГ „Богаство подежеля“ Словения
 МИГ „Разноликост подежеля“ Словения
 МИГ „Чирпан“ България
 МИГ „Самоков“ България
От българска страна водещ партньор ще е СНЦ „МИГ Чирпан“.
За целите на проекта СНЦ „МИГ Чирпан“ предвижда създаване на
територията на Община Чирпан на Експозиционна зала/музейна експозиция „Да
помиришем лавандулата“.
В тази връзка и с цел изпълнение на дейностите по проектното предложение
желаят да им бъдат предоставени помещения, подходящи за създаване на
Експозиционна зала/музейна експозиция „Да помиришем лавандулата“.
Считам, че за целта са подходящи помещения в сградата на кметството в с.
Средно градище, които не са необходими за административни дейности.
С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Чирпан да
приеме следното

РЕШЕНИ Е:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество Общински съвет – Чирпан обявява за частна общинска собственост,
помещения в сградата на кметството в с. Средно градище, построена в УПИ VIII-93 в
кв.17 по плана на селото, а именно:
Стая „Дежурна” с площ 10,40 кв.м;
Стая „Секретар” с площ 22,00 кв.м;
Стая „Архив” с площ 19,00 кв.м;
Фоайе с площ 24,00 кв.м.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост
Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да учреди безвъзмездно право
на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан” за
срок от 8 /осем/ години, върху помещения в сградата на кметството в с. Средно
градище, построена в УПИ VIII-93 в кв.17 по плана на селото:
Стая „Дежурна” с площ 10,40 кв.м;
Стая „Секретар” с площ 22,00 кв.м;
Стая „Архив” с площ 19,00 кв.м;
Фоайе с площ 24,00 кв.м.
Помещенията ще се използват за изпълнение на дейностите по проект „Да
усетим аромата на билките“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за
сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ за създаване на Експозиционна зала/музейна експозиция „Да
помиришем лавандулата“.

ВНОСИТЕЛ: …………………….
ВЪЛЧО НИКОЛОВ
Общински съветник

