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 2017 г. с имот за учредяване на право на строеж.
Г-жо Председател на Общински съвет,
Г-жи и Г-да Общински съветници,
По повод с нееднократно заявяван интерес за строителство на гаражи в ЖК
„Младост” в гр. Чирпан за построяване на гаражи, общинска администрация разработи
частична схема за подобно бъдещо строителство върху общинска земя. Предвижданията
са застрояване на три масивни гаража с обща застроена площ от 105,30 кв.м. в УПИ ХVII
„За групово жилищно строителство” в кв.203 по плана на гр. Чирпан, ЖК „Младост”, в
близост до редовите жилища.
Застрояването може да се извърши след учредяване на право на строеж и в
тази връзка 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: терен с площ от 105,30
кв.м., находящ се в УПИ ХVII „За групово жилищно строителство” в кв.203 по плана на
гр. Чирпан, ЖК „Младост”.
Правото на строеж да се учреди по реда на чл.37 от Закона за общинската
собственост, след провеждане на публичен търг с явно наддаване – за проектиране и
построяване на три масивни гаража.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи пазарна оценка на правото на
строеж.

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

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

