
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН                                                                 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

 

Относно: Безвъзмездно предоставяне на сгради – общинска собственост, за нуждите на 

звено на общинска бюджетна издръжка. 

 

Г-н  Председател  на  Общински  съвет, 

Г-жи и Г-да Общински съветници, 

 

Историческият музей в гр. Чирпан извършва дейностите си в следните сгради 

– общинска собственост: 

Сграда с идентификатор 81414.501.139.1, адрес гр. Чирпан, бул. „Георги 

Димитров”, функционално предназначение „Сграда за детско заведение”, брой етажи 2, 

застроена площ 446 кв. м, 

Сграда с идентификатор 81414.501.139.2, адрес: гр. Чирпан, бул. „Георги 

Димитров”, функционално предназначение „Сграда за детско заведение”, брой етажи 2, 

застроена площ 195 кв. м, 

Сграда с идентификатор 81414.501.139.3, адрес: гр. Чирпан, бул. „Георги 

Димитров”, функционално предназначение „Сграда за детско заведение”, брой етажи 1, 

застроена площ 61 кв. м. 

Поради изтичане на срока на ползване на сградите на Исторически музей – гр. 

Чирпан, предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме решение за предоставяне за 

безвъзмездно управление за следващите 10 години. 

Във връзка с дейностите на историческия музей, предлагам да се промени 

предназначението на основните сгради, ползвани от Историческия музей /в западната 

част на имота/, като новото им предназначение да бъде „Сгради за културни дейности”, 

тъй като от много години не се използват за детски заведения. Сградата в източната част 

на имота да запази предназначението си „Сграда за детско заведение”, което би 

обезпечило бъдеща необходимост от сграда за детска градина в града. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общинския съвет да приеме 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И  Е : 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и чл5, 

ал.6 от Наредбата реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, да се промени функционалното предназначение на сгради с идентификатори 

81414.501.139.1 и 81414.501.139.3, с адрес гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” от 



„Сграда за детско заведение” на „Сграда за културни дейности”, построени в общински 

поземлен имот с идентификатор 81414.501.139. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост,  Общински 

съвет – Чирпан дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на 

Исторически музей – гр. Чирпан: Сграда с идентификатор 81414.501.139.1, адрес гр. 

Чирпан, бул. „Георги Димитров”, функционално предназначение „Сграда за детско 

заведение”, брой етажи 2, застроена площ 446 кв. м и Сграда с идентификатор 

81414.501.139.3, адрес: гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров”, функционално 

предназначение „Сграда за детско заведение”, брой етажи 1, застроена площ 61 кв. м., 

построени в общински поземлен имот с идентификатор 81414.501.139, за срок от 10 

/десет/ години. 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост,  Общински 

съвет – Чирпан дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на 

Исторически музей – гр. Чирпан: Сграда с идентификатор 81414.501.139.2, адрес: гр. 

Чирпан, бул. „Георги Димитров”, функционално предназначение „Сграда за детско 

заведение”, брой етажи 2, застроена площ 195 кв. м, построена в общински поземлен 

имот с идентификатор 81414.501.139, за срок от 10 /десет/ години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов …………………………….. 

Кмет на Община Чирпан 

                  

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:  …………………………….. 

Димитър Славов – Юрисконсулт 


	ДО
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
	Относно: Безвъзмездно предоставяне на сгради – общинска собственост, за нуждите на звено на общинска бюджетна издръжка.
	Г-н  Председател  на  Общински  съвет,
	Ивайло Крачолов ……………………………..
	Кмет на Община Чирпан
	Съгласувал:  ……………………………..



