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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно:
Обявяване на имот за частна общинска собственост и предоставяне на Народно
читалище „Селска пробуда - 1927” – с. Златна ливада.
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да общински съветници,
Община Чирпан е собственик на двуетажна сграда в с. Златна ливада,
първият етаж е бивша поща и бивша здравна служба, вторият етаж е кметството.
В община Чирпан постъпи заявление от настоятелството на Народно
читалище „Селска пробуда - 1927” – с. Златна ливада, с което заявяват желание да им се
предостави първия етаж от сградата на кметството. Дейността на читалището е
възстановена през 2004 г., но в селото няма читалищна сграда.
Съгласно §4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища, на народните читалища по реда на Закона за държавната
собственост и Закона за общинската собственост безвъзмездно се отстъпва право на
ползване върху сградите и другите недвижими имоти, които са им били предоставени
преди влизане в сила на този закон от държавата и общинските органи за читалищни
нужди. Поради липсата на читалищна сграда, на местното читалище не може да се
предостави имот по този ред.
В тази връзка се обръщат към общината с молба първия етаж да им се
предостави за безвъзмездно ползване.
С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Чирпан да
приеме следното
РЕШЕНИ Е:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Чирпан обявява първия етаж /бивша здравна служба и бивша поща/ на
двуетажна сграда, построена в УПИ II-158 „Кметство” в кв.31 по плана на село Златна
ливада, за частна общинска собственост.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да учреди

безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Селска пробуда - 1927” – с.
Златна ливада, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост: първия
етаж /бивша здравна служба и бивша поща/ на двуетажна сграда, построена в УПИ II158 „Кметство” в кв.31 по плана на село Златна ливада, за срок от 10 /десет/ години.
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