
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

Относно: Безвъзмездно придобиване на имот в собственост на Община Чирпан. 

 

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

 

Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост за 2020 год. предвижда придобиване на имот Културен 

комплекс - художествена галерия „Никола Манев”, който е частна собственост. 

Във връзка с горното, предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

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

местната администрация, чл.8, ал.1, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и чл.17 и чл.19 от Наредба № 6 за 

реда за получаване и управление на дарения от Община Чирпан, Общински съвет – 

Чирпан: 

1. Дава съгласие Община Чирпан да придобие безвъзмездно в собственост 

следния частен недвижим имот, находящ се в град Чирпан, община Чирпан, 

област Стара Загора: Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3747, адрес: 

гр. Чирпан, ул. „Тане Пеев” №7, площ 885 кв.м., трайно предназначение на 

територията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „Ниско застрояване 

/до 10 м/”, номер по предходен план: 3746, 3747, квартал: 60, парцел XXV, 

съседи: имоти с идентификатори 81414.502.1325, 81414.502.1326, 

81414.502.1314, 81414.502.4169, 81414.502.1316, заедно с построената в 

поземления имот сграда с идентификатор 81414.502.3747.1, застроена площ 

171 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за култура и изкуство – чрез 

дарение и завещание. 

2. След сключване на договора за дарение имотът по т.1 да се актува като 

публична общинска собственост. 

3. Имотът по т.1 ще се експлоатира като художествена галерия и издръжката му 

ще се финансира със собствени средства на общината. 

Упълномощава  Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

придобиване на имота. 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Иванка Иванова – Главен юрисконсулт 


