До
Общински съвет
гр. 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 2017 г. с имот в с. Спасово.
Г-жо Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници,
Община Чирпан е собственик на имот с площ 5760 кв.м., представляващ
УПИ I-236 „За училище” в кв.25 по плана на с. Спасово, заедно с построените в него
сгради на бившето училище в селото. За имота е съставен АЧОС №1423 / 15.06.2007
год.
С искане с вх. №92-0064 / 09.05.2017 г., за имота е заявен интерес за
закупуването му от страна на „Техконт инженеринг” ЕООД – гр. Стара Загора.
Искането се мотивира със създаване на дом за възрастни хора.
Инвестицията ще осигури не по-малко от 20 нови работни места.
Училищните сгради в селото от години не се използват след закриването
на училището. Бъдеща продажба на имота ще осигури поддържането и опазването му,
поради което 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 Раздел IІІ – „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата
на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за
2017 год., със следния имот частна общинска собственост, находящ се в с. Спасово,
Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот с площ от 5760,00 кв.м.,
оформен в УПИ І-236 в кв. 25 по плана на селото, заедно с построените в него:
двуетажна масивна сграда /бивше училище/ със застроена площ 496 кв.м.; едноетажна
масивна сграда /бивша кухня/ със застроена площ 40 кв.м.; едноетажна масивна
сграда /бивша пералня/ със застроена площ 119 кв.м.; масивна едноетажна сграда
/бивш физкултурен салон/ със застроена площ 249 кв.м.; едноетажна масивна сграда
/бивша работилница/ със застроена площ 220 кв.м., при граници на поземления имот:
от всички страни улици. За имота е съставен АОС № 1423 / 15.06.2007 г.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна
оценка за продажба на имота чрез публичен търг.

Кичка Петкова...........................
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал..................................
Ив. Петрова – Главен юрисконсулт

