ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан
ОТНОСНО: Изваждане на недвижими имоти от ДМА на „Обредни дейности -Чирпан”
ЕООД и предаването им за управление на Кмета на Община Чирпан.
Уважаеми г-н Председател,
уважаеми г-жи и г-да Общински съветници,
На територията на гробищния парк в гр. Чирпан се намира и функционира
обект за каменоделни услуги. Обектът е в активите на „Обредни дейности – Чирпан”
ЕООД и се стопанисва от дружеството.
С Решение №178 / 30.09.2020 г. Общински съвет - Чирпан прие Наредба
№14 за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и
параклиси в тях на територията на община Чирпан. Според Наредба №14 за
устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и параклиси в тях
на територията на община Чирпан, гробищните паркове и обредни зали, както и
намиращите се в тях съоръжения на територията на Чирпан, са общинска собственост и
се управляват, стопанисват и поддържат от Община Чирпан, съобразно разпоредбите на
Закона за общинска собственост, както и други приложими нормативни актове.
Съобразно горепосоченото, за каменоделната в гробищния парк следва да се
предвиди ред за бъдещо използване.
Съгласно чл.7 на наредбата, общината осигурява равни условия на всички
търговски субекти, които имат за предмет на дейност организиране на погребални или
каменоделни услуги за осъществяване предмета им на дейност, което означава, че
каменоделната следва да се използва за погребални услуги, след провеждане на търг.
С оглед на изложеното, предлагам обектът да бъде изваден от активите на
„Обредни дейности - Чирпан” ЕООД и да бъде предаден за управление на Община
Чирпан.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА 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.137, ал.1, т.7 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.8, ал.2
от Закона за общинската собственост във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от Наредба №16 за
реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в публични предприятия
и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - Чирпан реши:
Изважда от дълготрайните материални активи на „Обредни дейности Чирпан” ЕООД обект за каменоделни услуги /постройки на територията на гробищния
парк/, находящ се в поземлен имот с идентификатор 81414.134.258, находящ се в град
Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 03.09.2018 г. на Изпълнителен директор

на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение; адрес на поземления имот: гр.
Чирпан; Площ: 55387 кв.м.; Трайно предназначение на територията „Урбанизирана”;
Начин на трайно ползване: „Гробищен парк”; Предишен идентификатор: няма; Номер
по предходен план: квартал: 001258.
Гореописаният обект се предоставя за управление на Кмета на Община
Чирпан.
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