До Общински съвет - гр. Чирпан
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан
ОТНОСНО: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с имот в село Свобода.
Г-н Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници,
В Община Чирпан постъпи молба с вх. №30-00-280 / 27.11.2020 г. от
„Каолин” ЕАД, с което заявява интерес за закупуване на общински имот, попадащ в
концесионирана от дружеството площ в землището на село Свобода.
Дружеството е концесионер на находище на индустриални материали –
варовици - подземни богатства по смисъла на чл.2, ал.2 на Закона за подземните
богатства.
По кадастралната карта на с. Свобода имотът представлява поземлен имот
с идентификатор 65810.24.520, вид територия „Територия, заета от води и водни
обекти”, начин на трайно ползване „Напоителен канал”, площ 2131 кв. м, стар номер
000064. Общинският имот преминава през концесионната площ, попада в територията
на находището на подземни строителни материали, на практика е канал с отпаднало
предназначение и не се използва като такъв.
Поради посочените причини „Каолин” ЕАД отправя молба за закупуване
на имота, във връзка с 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 и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Чирпан допълва Раздел IІІ – „Имоти, предвидени за продажба и за учредяване
на право на строеж” на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане
с имотите - общинска собственост за 2020 год., със следния имот - частна общинска
собственост: Поземлен имот с идентификатор 65810.24.520, адрес: с. Свобода, площ:
2131 кв.м., трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни
обекти”, начин на трайно ползване: „Напоителен канал”, стар номер: 000064.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна
оценка за продажба на имота чрез публичен търг.
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