ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Приемане на пазарна оценка на имот – общинска собственост в землището на
гр.Чирпан
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Чирпан е собственик на общинска земеделска земя:
„Лозе” с площ от 0.778 дка /седемстотин седемдесет и осем кв.метра/, девета категория, в
местността „Шахтова пещ”, съставляващо имот № 170014 /сто и седемдесет и
четиринадесет/ по плана на земеразделяне на гр.Чирпан, при граници: имот №№ 001098пасище, мера, 170011-лозе, 000163-полски път и 170015-лозе.За имота е съставен АОС №
2617/04.05.2015 год.
С Решение № 311/28.09.2017 год. на Общински съвет – Чирпан, имота е
включен в раздел ІІI „Имоти предвидени за продажба” на приетата с Решение №
198/26.01.2017 год. „Програма на община Чирпан за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за 2017 год.”
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет –
Чирпан да приеме следният
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, одобрява изготвената от лицензиран оценител
пазарна цена на стойност 290,00 /двеста и деветдесет/ лв. без ДДС представляваща начална
тръжна цена за продажба на общински имот, находящ се в землището на гр.Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора: „Лозе” с площ от 0.778 дка /седемстотин седемдесет и осем
кв.метра/, девета категория, в местността „Шахтова пещ”, съставляващо имот № 170014
/сто и седемдесет и четиринадесет/ по плана на земеразделяне на гр.Чирпан, при граници:
имот №№ 001098-пасище, мера, 170011-лозе, 000163-полски път и 170015-лозе.За имота е
съставен АОС № 2617/04.05.2015 год.
2.Предоставя правомощия на Кмета на общината по подготовката и провеждането
на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална тръжна
цена.
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