ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Относно:
Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по
реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен
устройствен план в с. Изворово.

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет,
уважаеми г-жи и г-да общински съветници,
В Община Чирпан постъпи заявление от Дарина Стефанова Стоянова, адрес:
гр. Ст. Загора, ул. „Българско Опълчение” №1, вх. Б, ап.44, в качеството й на собственик
на имот с пл. №124, находящ се в кв.13 по плана на с. Изворово. За описания имот е
отреден УПИ VIII-124 с площ от 2043,5 кв.м. Заявителят желае да закупи общинско място
от 13,5 кв.м., което съгласно действащия план на селото, е присъединено към УПИ VIIІ124 в кв.13 по плана на селото, с цел прилагането на влезнал в сила подробен устройствен
план. За целта е представена скица-проект, изготвена от специалист с пълна проектантска
правоспособност.
За общинското място е изготвена пазарна оценка за продажба и в тази връзка
предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следното
РЕШЕНИЕ :
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Чирпан определя пазарна цена, в размер на 50,00 лв. без ДДС, за
продажба на общинско място от 13,5 кв.м. от УПИ VIII-124 по в кв.13 по плана на село
Изворово.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби към Закона за устройство
на територията, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка с прилагане на влезнал в сила подробен
устройствен план, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан да продаде
общинско място от 13,5 кв.м., което по действащия план на село Изворово е присъединено
към УПИ VIIІ-124 в кв.13, на Дарина Стефанова Стоянова, адрес: гр. Ст. Загора, ул.
„Българско Опълчение” №1, вх. Б, ап.44 – собственик на имот с пл. №124, за който е
отреден УПИ VIIІ-124 в кв.13 по плана на селото, по определената пазарна цена.
Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата.

Ивайло Крачолов …………………………
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал: ……………………………..
Силвия Колева – Юрисконсулт

