
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

 

 

Относно: 

 

Предоставяне на част от общинска сграда за ползване на Народно читалище „Димитър 

Данаилов – 2013” – гр. Чирпан. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Община Чирпан е собственик на сградата на бившето помощно училище 

„Стоян Заимов” в гр. Чирпан.  

Училището е закрито като такова със заповед на министъра на 

образованието през 2006 г. На основание Решение №85 / 26.03.2020 г. на Общински 

съвет – Чирпан, първият етаж на сградата се ползва от НЧ „Димитър Данаилов - 2013” - 

гр.Чирпан за десетгодишен срок /до 18.05.2020 год./. 

Съгласно чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване 

или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или 

хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, Закона за 

общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им. 

В общината постъпи заявление от НЧ „Димитър Данаилов – 2013” - гр. 

Чирпан, с което се обосновава необходимост за ползване и на втория етаж на сградата. 

Във връзка с разширяване на дейността на читалището, са необходими допълнителни 

стаи за читалищна дейност и книгохранилище.  

Предлагам да се учреди право на ползване на читалището и за втория етаж от 

сградата, за срока на ползване на първия етаж /до 18.05.2030 г./, като за целта  

Общински съвет – Чирпан приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И  Е : 

 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и 

във връзка с чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
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Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да учреди безвъзмездно право 

на ползване на Народно читалище „Димитър Данаилов – 2013” – гр. Чирпан, върху 

следния недвижим общински имот: Втори етаж от сграда /бивше помощно училище/, 

представляваща сграда с идентификатор 81414.502.1499.1; застроена площ: 342 кв. м., 

брой етажи: 2, предназначение: „Сграда за образование”, стар номер: 1499, построена в 

поземлен имот с идентификатор 81414.502.1499, адрес: гр. Чирпан, ул. „Ангел Пеев 

Стоянов” №15 в гр. Чирпан, за срок до 18.05.2030 г. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 


