
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Приемане на дарение за ремонт на общински имот в с.Целина. 

 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да общински съветници, 

 

В община Чирпан постъпи заявление от „Чирпан Солар Плант” ЕООД, 

седалище гр. София, с което дружеството предлага да извърши дарение в полза на 

Община Чирпан. Бъдещото дарение е в социалното направление на проекта на 

дружеството за изграждане на фотоволтаичния парк в землищата на селата Зетьово, 

Златна ливада и Целина. 

Предложението касае дарение на извършване на строително-монтажни 

работи (ремонтни дейности), в общ размер на 33 084,00 лв. с ДДС, който ще извърши в 

масивна сграда – Клуб на пенсионера, находящ се в УПИ Х-94 „РПК” в кв.11 по плана 

на с. Целина, с цел привеждането му за нормална функционалност за жителите на 

селото, в това число ремонт на покрив, подмяна на греди и ремонт на санитарен възел. 

Във връзка с горното и разпоредбите на Наредба № 6 за реда за получаване и 

управление на дарения от Община Чирпан, предлагам на Общински съвет – Чирпан да 

приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.13, ал.1, т.2, б. „в” от Наредба №6 за реда за получаване и 

управление на дарения от Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие Община Чирпан да приеме дарение от „Чирпан Солар Плант” 

ЕООД, представляващо извършване на строително-монтажни работи в масивна сграда 

– Клуб на пенсионера, находящ се в УПИ Х-94 „РПК” в кв.11 по плана на с. Целина с 

обща стойност на ремонтните дейности от 33 084,00 лв. с ДДС. 

2. Дарението да се използва за извършване на ремонтни дейности на сграда – 

Клуб на пенсионера, находящ се в УПИ Х-94 „РПК” в кв.11 по плана на с. Целина, с 

цел привеждането й в състояние за нормална функционалност за жителите на селото, в 

това число ремонт на покрив, подмяна на греди и ремонт на санитарен възел. 

  

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Димитър Славов – Юрисконсулт 


