ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ЗА Р Е Ш Е Н И Е
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Допълване на програмата на Община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. с помещение в бившия
битов комбинат в гр. Чирпан за отдаване под наем.
Уважаемr г-н Председател, уважаеми г-жи и г-да Общински съветници,
Община Чирпан е собственик на сграда с идентификатор
81414.502.2101.1, с предназначение: „Друг вид обществена сграда” – бивш Битов
комбинат, гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” №20.
В общината постъпи молба от „Виомода” ЕООД, с която заявяват
желание за ползване на стая №10 на първия етаж в сградата. Дружеството ползва под
наем целия трети етаж в сградата.
С оглед бъдещо отдаване под наем, следва помещението да бъде
включено в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за 2022 год., като за целта Общински съвет – Чирпан приеме
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Чирпан допълва Раздел І – „Имоти, които могат да
бъдат отдадени под наем при заявен интерес”, на Програмата на община Чирпан за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 год., с
помещение – стая №10 с площ 15 кв.м. на първия етаж в сграда с идентификатор
81414.502.2101.1, с предназначение: „Друг вид обществена сграда” – бивш Битов
комбинат, гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” №20.
Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване
под наем на обекта, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена от
40,50 лв. без ДДС /съгласно наемните цени, определени с Решение №46 / 30.01.2020
г. на Общински съвет – Чирпан/.

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ ……………….…………
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

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

