ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан
Относно: Дарение на имот – частна общинска собственост.
Г-жо Председател,
Г-жи и Г-да Общински съветници,
Община Чирпан е собственик на следния недвижим имот: Двуетажна сграда
със застроена площ 64 кв.м., находяща се в имот № 000179 в землището на с. Зл. ливада
/до Манастир „Св. Атанасий”/, актуван с АОС № 1406 от 30.11.06 г. Сградата се намира
в непосредствена близаст до Манастир „Св. Атанасий Велики” в с. Златна ливада.
С Решение №219 / 12.03.2009 г. Общински съвет – Чирпан дава съгласие
описаният имот да се дари на Старозагорска Митрополия. Поради липса на
геодезическо заснемане на сградата и невъзможност за снабдяване с актуална скица,
дарение не е извършено.
В Община Чирпан е постъпила молба с вх. №92-00-442 / 05.06.2015 г. от
архимандрит Борис Бонжов – иконом на Манастир „Св. Атанасий Велики” в с. Златна
ливада, с което предлага процедурата по дарение да бъде стартирана, поради наличие
на актуална скица, вследствие направено геодезическо заснемане на сградата. Според
писмото, скицата се е забавила около 3 години.
Постройката е стара, неподдържана, без дограма, без инсталации и без
мазилка, за стопанисването й са необходими значителни финансови средства. Считам,
че в интерес на бъдещото стопанисване на сградата, същата да бъде дарена на
Старозагорската Митрополия и Манастир „Св.Атанасий” – с. Златна Ливада.
Във връзка с горепосоченото, предлагам на Общинския съвет - Чирпан да
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Чирпан:
1. Общински съвет – Чирпан отменя Решение №219 / 12.03.2009 г.
2. Дава съгласие да се дари на Старозагорска Митрополия следния
недвижим общински имот: „Сграда с друго предназначение” /двуетажна, в груб строеж
- без дограма, инсталации и мазилка/, със застроена площ 64 кв.м., строена през 1969 г.,
находяща се в имот №000179 с НТП „Пасище с храсти”, V категория, в землището на с.
Зл. Ливада, в местността „До селото”, при граници на поземления имот: имот №000169,
№000143, №000148 и №000149. За сградата е съставен АОС № 1406 / 30.11.2006 г.
3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за дарение на
имота.
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