До Общински съвет - Чирпан
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан
Относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – общинска
собственост в с. Рупките, включени в Програмата на Община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 год.
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да Общински съветници,
По повод заявен интерес за закупуване на общински имоти, същите са
включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за 2020 год. с Решение №188 / 30.10.2020г. на общински съвет –
Чирпан, а именно:
1. Поземлен имот представляващ УПИ IX в кв.90 с площ 1280 кв.м., по плана на
село Рупките. За имота е съставен АОС №595/15.01.2002 г.
2. Поземлен имот представляващ УПИ IX в кв.91 с площ 690 кв.м., по плана на
село Рупките. За имота е съставен АОС №712/21.10.2002 г.
С оглед на гореизложеното, за имотите са изготвени пазарни оценки, поради
което 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, 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 одобрява изготвените от лицензиран оценител пазарни цени за продажба,
както следва:
1. Поземлен имот с площ 1280 кв.м., представляващ УПИ IX , находящ се в
кв.90 по плана на с.Рупките в размер на 5640,00 лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с площ 690 кв.м., представляващ УПИ IX , находящ се в кв.91
по плана на с.Рупките в размер на 3040 лв. без ДДС.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по
подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите с
така одобрените начални тръжни цени.

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

Съгласувал: ………………………..
Димитър Славов – Юрисконсулт

