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 2018 г. и учредяване право на
строеж върху общински имот
Г-жо Председател на Общински съвет, г-жи и г-да общински съветници,
Постъпило е заявление с вх. № 76-01-3 / 15.02.2018 г. от Кольо Петров –
председател на НЧ „П.К.Яворов - 1867”, гр.Чирпан, с което се иска от Общински съвет
– Чирпан да учреди право на строеж в полза на читалището, тъй като сградата му е
разположена в УПИ I – за театър и читалище, в кв.88в по плана на град Чирпан, който
УПИ е публична общинска собственост. Правото на строеж е необходимо на НЧ
„П.К.Яворов - 1867”, гр.Чирпан за изграждане на повдигателно съоръжение / асансьор
/, външно на сградата, като с проектното предложение ще се кандидатства за
осигуряване на достъпна архитектурна среда пред Агенцията за хората с увреждания.
Предлагам имота да бъде включен в Програмата на Община Чирпан за
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като
Общински съвет – Чирпан приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. 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 и за
учредяване на право на строеж” на Програмата на Община Чирпан за
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като
записва под т.9 : „Учредяване право на строеж върху 18,68 кв.м. разгъната
застроена площ от парцел / УПИ / I – за театър и читалище, в кв.88в по плана на
град Чирпан, Община Чирпан, област Стара Загора, целият от 4 830 кв.м., за
изграждане на повдигателно съоръжение / асансьор / за осигуряване на достъпна
архитектурна среда за хората с увреждания. За имота е съставен АПОС № 220 /
01.08.2000 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост / ЗОС / във
връзка с чл.7, ал.2 от ЗОС, чл.184, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на
територията и чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания,
Общински съвет – Чирпан учредява безвъзмездно и безсрочно право на строеж в
полза на НЧ „П.К.Яворов - 1867”, гр.Чирпан върху 18,68 кв.м. разгъната
застроена площ / РЗП / от парцел / УПИ / I – за театър и читалище, в кв.88в по

плана на град Чирпан, Община Чирпан, област Стара Загора, целият от 4 830
кв.м., за изграждане на повдигателно съоръжение / асансьор / за осигуряване на
достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.
3. На основание чл.67, ал.1 от Закона за собствеността / ЗС / във връзка с чл.63,
ал.1 от ЗС да се счита, че правото на строеж по т.2 от настоящото решение се
погасява в полза на собственика на земята – Общински съвет – Чирпан, по
давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.
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