ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Дарение на общински имот на Професионална гимназия по селско
стопанство – гр. Чирпан.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
„Роси” ЕООД притежава складова база в гр. Чирпан – бившия цех на ЗЗУ.
Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството заявява инвестиционно
намерение да реализира строителство на производствен цех и фотоволтаичен парк в
съседния имот с идентификатор 81414.41.37 /западно от имота на „Роси” ЕООД/.
Имотът представлява земеделска земя – нива, площ 258,703 дка и е собственост на
ПГСС – гр. Чирпан. Необходимата площ за инвестицията на дружеството е 22 – 25
дка.
По отношение на инвестиционното намерение се проведоха преговори с
Директора на гимназията и становището е, че училището няма намерение да продава
земеделска земя.
С оглед осъществяване на инвестиционните намерения на дружеството,
излагам пред Вас идея за реализация на строителството. Община Чирпан може да
предложи да прехвърли в собственост на ПГСС земеделска земя, която да е
равностойна на желаната от „Роси” ЕООД в имот 81414.41.37. За целта предлагам
това да е поземлен имот с идентификатор 81414.40.25 в гр. Чирпан, местност „Малка
ферма”, вид територия „Земеделска”, категория 3, НТП „Нива”, площ 22766 кв. м,
стар номер 040025. От страна на ПГСС да бъде прехвърлена в собственост на
общината същата площ от поземлен имот в имот 81414.41.37, след като същия бъде
разделен. След прехвърлянето на новообразувания имот в собственост на общината,
да се проведат преговори с „Роси” ЕООД за варианти за удовлетворяване на
инвестиционното им намерение в ново.
На този етап Общински съвет – Чирпан може да даде съгласие за
прехвърляне на общинския имот в собственост на ПГСС – гр. Чирпан, като приеме
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да прехвърли
в собственост на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан чрез
дарение, следния имот – частна общинска собственост: поземлен имот с

идентификатор 81414.40.25, адрес: гр. Чирпан, местност „Малка ферма”, вид
територия „Земеделска”, категория 3, НТП „Нива”, площ 22766 кв. м, стар номер
040025.
Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за дарение на
имота.
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