
 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН                              

 

                                                 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

Относно:  

Промяна на списъка за определяне броя, вида и местонахождението на общинските 

жилища за 2020 г. 

 

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет, 

Уважаеми г-жи и г-да Общински съветници, 

                    

С Решение № 92 /  26.03.2020 г. прие списък за разпределение на общинските 

жилища по брой, вид и местонахождение за 2020 г. Според решението, 

предназначението на жилищата може да се променя, съобразно потребностите на 

общината, с ново решение на Общинския съвет. 

В общинско жилище, представляващо жилищна сграда с два самостоятелни 

входа, находящо се в гр. Чирпан на ул. „Димо Недев”, няма настанени граждани. В 

списъка на жилища за 2020 г. е предвидена  за отдаване под наем. Сградата е в 

централната градска част, но сградният фонд е в лошо състояние, има проблеми с 

отпадните води, през последните години имаше няколко опита за самонастаняване на 

бездомни лица.  

С оглед на гореизложеното предлагам занапред да не се настаняват граждани 

в имота и същият да се преустрои, реновира и използва за други общински потребности. 

Във връзка с посоченото 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.42, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2 

от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища и поради 

необходимост от ремонт на общинско жилище, Общински съвет – Чирпан дава съгласие 

за промяна в Списъка за разпределение на общинските жилища по брой, вид и 

местонахождение за 2020 г., както следва: 

В Раздел I „Жилища за отдаване под наем”, Жилищна сграда /2 броя 

жилища на ул. „Димо Недев” №3, посочена в т.8, да отпадне.  

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на кмета за бъдещо 

управление на имота. 

 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН…………………….. 

  

 

 

 

Съгласувал:…………………. 

Л. Атанасова – Гл. юрисконсулт 


