РЕШЕНИЕ № 189
22.12.2016 г.
Общински съвет –Чирпан

Предвид предложение за решение вх. № 485 / 23.11.2016 г., внесенo от Даниела
Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан, Общински съвет - Чирпан

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.8, ал.2 и ал.9 и чл.35, ал.5 от Закона за
общинската собственост Общински съвет – Чирпан приема следните изменения и
допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Чирпан, както следва :
§ 1. Чл.4, ал.1, б. „б” придобива следната редакция :
„описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, да
бъдат предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговски дружества с
общинско имущество, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно
партньорство и за предоставяне на концесия”

Стар текст на чл.4, ал.1, б. „б”: „описание на имотите, които се предвижда
да бъдат отдадени под наем, да бъдат предложени за продажба, за внасяне в
капитала на търговски дружества с общинско имущество, за учредяване на
ограничени вещни права и за предоставяне на концесия”.
§ 2. Чл.49, ал.3 придобива следната редакция :
„Решението на общинския съвет по предходните алинеи се приема с мнозинство
три четвърти от общия брой на съветниците.”
Стар текст на чл.49, ал.3 : „Решението на общинския съвет по предходните алинеи
се приема с мнозинство от общия брой на съветниците.”

От 21 общински съветници, присъствали 20, от които:
„за“

1. Ангел Митев Димитров
2. Васил Георгиев Донев
3. Вълчо Николов Николов
4. Ганчо Илиев Енчев
5. Гено Николаев Генов
6. Господин Петров Ангелов
7. Даниела Иванова Драгийска
8. Динко Тотев Тотев
9. Иван Станчев Станчев
10. Илияна Желязкова Ангелова
11. Камен Ивов Мартинов
12. Катя Русенова Рабаджиева
13. Красимира Петрова Славчева
14. Николай Стефанов Петков
15. Николай Янков Стоянов
16. Орхан Кемалов Асанов
17. Рафаил Вели Вели
18. Росен Василев Иванов
19. Стефан Иванов Радев
20. Христо Видев Стефанов

„против” - няма
„въздържали се” - няма

Председател на
Общински съвет – Чирпан:..............................
/ Даниела Драгийска /

