ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на земеделски имот – общинска
собственост в землището на гр. Чирпан.
Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-жи и г-да Общински съветници,
Във връзка със заявен интерес за закупуване на имот №121008 с площ
6,139 дка, НТП „Нива”, четвърта категория, находящ се в землището на гр. Чирпан,
местността „Гълъбова могила”, същият е включен в Програмата на община Чирпан
за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. За
продажба на имота е изготвена пазарна оценка, в размер на 6600,00 лв.
С Решение №387 / 03.05.2018 г. Общински съвет – Чирпан прие оценка на
имота, в размер на 10000,00 лв., т.е. завиши оценката, изготвена от пазарния експерт.
В изпълнение на горното решение бяха обявени три търга за продажба на
11.07.2018 г., на 18.07.2018 г. и на 25.07.2018 г., но не се явиха кандидати.
За имота отново са проведени преговори с кандидата, който заяви
желание за покупка по цената, определена от оценител.
Във връзка с гореизложеното, 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.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан
одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на 6600,00 лв.
без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в землището на гр. Чирпан,
Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот №121008 с площ 6,139 дка,
НТП „Нива”, четвърта категория, находящ се в землището на гр. Чирпан, местността
„Гълъбова могила”. За имота е съставен АОС №2845 / 05.04.2018 г.
Общински съвет – Чирпан 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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