
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от Иван Станчев Станчев - Председател на Общински съвет – Чирпан 

 

Относно: Приемане на дарение от „Оргахим” АД в полза на Община Чирпан 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно разпоредбите на Наредба № 6 за реда за получаване и управление на 

 дарения от Община Чирпан дарение на вещи в полза на Община Чирпан на стойност 

над 10 000 (десет хиляди) лева се приема от Общински съвет – Чирпан. 

 „Оргахим” АД дарява за нуждите на Община Чирпан бои, емайллакове, мазилки, 

четки и валяци за боядисване и др. стоки съгласно производствена листа, като 

стойността на дарението е 12 521, 27 лева без ДДС. 

 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.225 от Закона за задълженията и договорите, чл.13, ал.1, 

т.2, б. „в” и чл.19 във връзка с чл.4, т.2 от Наредба № 6 за реда за получаване и 

управление на дарения от Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан: 

1. Приема предложеното дарение от „Оргахим” АД, с ЕИК: 117001047, 

представлявано от Разван – Михай Гарбур, представляващо бои, емайллакове, 

мазилки, четки и валяци за боядисване и др. стоки, съгласно производствена 

листа, на обща стойност 12 521, 27 (дванадесет хиляди петстотин двадесет и 

един лева и двадесет и седем стотинки) лева без ДДС, което да се ползва за 

нуждите на Община Чирпан. 

2. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да извърши вписване на дарението в 

публичния регистър на даренията съгласно условията на чл.21 от Наредба № 6 

за реда за получаване и управление на дарения от Община Чирпан. 

 

 

 

Вносител: ............................. 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на Общински съвет - Чирпан  

 

 

 

Съгласувал: ....................................... 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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