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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

                                                                     ОТ 

ИВАН СТАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО:  Изваждане на недвижими имоти от ДМА на „Обредни дейности -Чирпан” ЕООД и предаването им 

за управление на Кмета на Община Чирпан  

 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

В Община Чирпан с копие до Общинския съвет е постъпило писмо от Управителя на „Обредни 

дейности – Чирпан” ЕООД, в което се посочва, че в собственост на дружеството са останали само постройките, 

находящи се в общински поземлен имот с идентификатор 81414.502.2183 в гр. Чирпан.  

Постройките са бивши оранжерийни цветарници, отдавани под наем от дружеството последно за 

обори. По кадастралната карта на града са три сгради: 

Сгради с идентификатори 81414.502.2183.1 и 81414.502.2183.2 са бивша административна сграда на 

оранжериите, сграда с идентификатор81414.502.2183.3 се води в баланса на дружеството като навес.  

Дружеството обосновава отпаднала необходимост от имотите и предлага същите да бъдат 

прехвърлени в собственост на Община Чирпан, която е и собственик на земята. 

С оглед по-рационалното стопанисване на имотите, предлагам те да бъдат извадени от активите на 

„Обредни дейности - Чирпан” ЕООД и да бъдат предадени 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.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и чл.9, ал.1, т.6 от Наредба за реда за учредяване на търговските дружества и реда за 

упражняване на правата на собственост на общината  в общинските търговски дружества, Общински съвет - 

Чирпан реши: 

Изважда от дълготрайните материални активи на „Обредни дейности - Чирпан” ЕООД следните 

сгради, посторени в общински поземлен имот с идентификатор 81414.502.2183:  

1. Сграда с идентификатор 81414.502.2183.1, адрес: гр. Чирпан, кв. „Текира”, брой етажи: 1, 

застроена площ: 144 кв. м., предназначение: „Постройка на допълващото застрояване” /бивша административна 

сграда-оранжерии/; 

2. Сграда с идентификатор 81414.502.2183.2, адрес: гр. Чирпан, кв. „Текира”, брой етажи: 1, 

застроена площ: 101 кв. м., предназначение: „Постройка на допълващото застрояване” /бивша административна 

сграда-оранжерии/; 

3. Сграда с идентификатор 81414.502.2183.3, адрес: гр. Чирпан, кв. „Текира”, брой етажи: 1, 

застроена площ: 57 кв. м., предназначение: „Постройка на допълващото застрояване” /навес/. 

Гореописаните имоти придобиват статут на частна общинска собственост и се предоставят за 

управление на Кмета на Община Чирпан. 

 

 

ВНОСИТЕЛ …..…………………… 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на  Общински съвет - Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………….. 

Димитър Славов  
Юрисконсулт 


