
ДО 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  

         ОТНОСНО: Отмяна на т.2 и т.3 от Решение №86/26.03.2020 г. на Общински съвет 

Чирпан 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение №86/26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан и конкретно т.2 

Общински съвет – Чирпан е дал съгласие Община Чирпан да учреди безвъзмездно право 

на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортен риболов Овчарица” – гр. 

Раднево, върху следния недвижим имот: сграда – „Битова с тераса”, находяща се в 

землището на с. Горно ново село, община Братя Даскалови, построена в държавен 

поземлен имот с идентификатор 16582.125.1, за срок от 10 /десет/ години. и т.3 от 

същото решение: Ползвателят Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортен риболов 

Овчарица” – гр. Раднево се задължава да поеме охраната на имота, както и да извърши 

подобрения на сградния фонд – ремонт на покрива, подмяна на дограмата, ремонт на 

санитарния възел и освежаване на битовите помещения на стойност, не по-малка от 

20000,00 лв. За извършените подобрения да представя отчет в края на текущата 

календарна година. 

Към днешна дата е видно, че със Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортен 

риболов Овчарица” – гр. Раднево не е сключен договор за ползване. Сдружението не е 

показало заинтересованост повече от 1 година, което само по себе си налага и отмяна на 

това наше решение. На следващо място при липса на сключен договор не е изпълнена и 

т.3 от цитираното по-горе решение.  

На основание горепосоченото считам, че е целесъобразно да отменим т.2 и т.3 от 

Решение №86/26.03.2020 г. на Общински съвет Чирпан и да се помисли върху 

включването на цена за ползване на хижата в Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги.  

В тази връзка предлагам Общински съвет Чирпан да приеме следното: 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет Чирпан: 

1. Отменя т.2 и т.3 от свое Решение №86/26.03.2020 г. 

 

Вносители: …………………………. 

Росен Иванов 

Общински съветник 

 

Петьо Вълчев …………………………. 

Общински съветник 

 

Иван Илиев …………………………. 

Общински съветник 


