ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно:
Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има
предназначение на имот - публична общинска собственост.
Г-жо Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници,
Община Чирпан е собственик на застроен УПИ V с площ 1125 кв.м. в кв.92 по
плана на гр. Чирпан, заедно с построената в него четириетажна сграда /бивша
поликлиника/. Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС №2445 /
05.12.2013 г.
В община Чирпан постъпи писмо с вх. №32-03-32 / 08.12.2017 г. от Регионална
здравна инспекция – Стара Загора, касаещо подготовка на инвестиционен проект,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. с основна цел
модернизиране на системата на Спешна помощ в страната. За обект на интервенция е
определен Филиала на спешна медицинска помощ в гр. Чирпан.
Във връзка с горното, се обосновава необходимост от бъдещо строителство
върху 170 кв.м. от поземления имот, а именно: за изграждане на козирка – 35 кв.м.; навес за
линейки – 45 кв.м.; дизелов генератор – 10 кв.м.; паркинг – 80 кв.м.
Бъдещо строителство изисква учредяване право на строеж, което води до
необходимост от преобразуване на собствеността на земята от публична в частна, без такава
промяна за сградата.
Във връзка с горепосоченото предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме
следното
РЕШЕНИ Е:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан
обявява имот:
170 / 1125 ид.ч. от УПИ V в кв.92 по плана на гр. Чирпан, целият с площ от 1125
кв.м., за частна общинска собственост. Имотът е актуван с акт за общинска собственост
№2445 / 05.12.2013 г.
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