ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Безвъзмездно придобиване на имот в собственост на Община Чирпан чрез
дарение.
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да общински съветници,
В община Чирпан постъпи заявление от „Грийн Сис Кънстръкшън” АД,
седалище гр. София, в качеството му на собственик на ПИ с идентификатор
81414.501.198 в гр. Чирпан, с което се предлага дарение в полза на общината на 42
кв.м., придаващи се към уличната регулация на гр. Чирпан. С цел прилагане на улична
регулация за улица между о.т.458 и о.т.459 е изработен проект за изменение на
кадастралната карта на града. Във връзка с това се предлага прехвърляне в собственост
на общината поземлен имот с проектен идентификатор 81414.501.331 с проектна площ
42 кв.м., начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт”.
Във връзка с горното, 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.34 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.1, т.6 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и чл.17 и чл.19 от Наредба № 6 за реда за получаване и управление на дарения от
Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да придобие
безвъзмездно в собственост следния недвижим имот, находящ се в град Чирпан,
община Чирпан, област Стара Загора: Поземлен имот с проектен идентификатор
81414.501.331, проектна площ 42 кв.м., трайно предназначение на територията
„Урбанизирана”, начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и
транспорт” – чрез дарение.
След сключване на договора за дарение имотът придобива статут на
публична общинска собственост.
Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите действия по
придобиване на имота.
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