До
Общински съвет - Чирпан
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан
ОТНОСНО: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане
с имотите – общинска собственост за 2016 г. с имот за учредяване на право на строеж.
Г-жо Председател на Общински съвет,
Г-жи и Г-да Общински съветници,
Община Чирпан е собственик на имот, находящ се в землището на село
Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, представляващ имот №000080 с НТП
„Спортен терен”, с площ 19,117 дка. Същият е предоставен Сдружение с нестопанска
цел на ловците и риболовците „Ловно – рибарско дружество Чирпан” за изграждане на
стрелкови комплекс. От ползвателя е постъпило писмо с вх. №26-00-12 / 31.08.2016 г. , в
което обосновава нуждата да им се учреди безвъзмездно право на строеж. „ЛРД Чирпан”
е изготвило инвестиционен проект и е подписало договор за строеж на обекта. На база
издадените разрешителни за строеж възложител на строителството се явява Община
Чирпан като собственик на имота, което обуслава и че удостоверението за въвеждане в
експлоатация също ще бъде издадено на Община Чирпан. За да може „ЛРД Чирпан” да
осъществява дейността си на стрелковия комплекс трябва да се подадат документи в
районното управлени на полицията за издаване на разрешение за ползване на определни
видове огнестрелни оръжия в района на стрелковия комплекс. Тази процедура трябва да
се поеме от Община Чирпан, като собственик на новопостроените съоръжения. Това е
невъзможно, тъй като се изисква специално правоспособност на лицата - инструктури
по стрелкова подготовка.
Предвид гореизложеното е необходимо решение на Общински съвет – Чирпан
за учредяване на право на строеж на името на СНЦ „ЛРД Чирпан”, което ще позволи
корекция на разрешителните за строеж и удостоверението за въвеждане в експлоатация,
като възложител на строителството ще е „ЛРД Чирпан”.
Предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Чирпан допълва Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2016 г., както следва:
1. Изменя заглавието на раздел ІІІ. „Имоти, предвидени за продажба”, както
следва: „ІІІ. Имоти, предвидени за продажба и учредяване на право на строеж”:
2. Включва в Раздел „ІІІ. Имоти, предвидени за продажба и учредяване на
право на строеж” следния имот – частна общинска собственост, находящ се в землището
на село Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, представляващ имот №000080 с
НТП „Спортен терен”, с площ 19,117 дка, при граници: имот №000081.
3. Правото на строеж да се учреди по реда и при условията на чл.37, ал.4, от
Закона за общинската собственост, а именно:
Правото на строеж се отстъпва възмездно и безсрочно, без търг или конкурс
на Сдружение с нестопанска цел на ловците и риболовците „Ловно – рибарско
дружество Чирпан”, булстат 123564025, седалище гр. Чирпан, ул. Янко Иванов №14,

представлявано от Спас Делчев Ангелов – Председател, за строителство на учебнотренировъчен стрелкови комплекс.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи пазарна оценка на правото на
строеж.
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