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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

                                                   

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г. и състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории 

обекти за 2019 г. 

 

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

Съгласно чл. 4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.66а от Закона за общинската 

собственост, по определения ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2 от същия закон, 

най-малко един път в годината, кметът на общината съставя и предоставя на 

общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане 

с имотите - общинска собственост, за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.66а във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан приема Отчет за 

изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2019 г. и състоянието на общинската собственост 

и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2019 г. 

 

 

  

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Росалина Йоргова – Юрисконсулт 

 

 

 

Изготвил:……………………….. 

Вл. Вътев – Директор на дирекция „ФСДБЧРУС” 
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