До
Общински съвет
Гр. Чирпан
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан
Относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2016 год.и отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
Г-жо Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници,
Съгласно разпоредбите на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2
„прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка
19 „водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г., Приложение № 9 към чл.29, ал.1 „Критерии за оценка на стратегиите за ВОМР”, за да
бъде одобрена Стратегията на МИГ – Чирпан, сдружението следва да притежава собствени или наети
минимум три помещения. Към момента МИГ – Чирпан разполага само с едно помещение, намиращо
се на ул. Васил Калчев № 1.
Предлагам на Общински съвет – Чирпан да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с
явно наддаване части от имот – публична общинска собственост : стая № 9 и стая № 17, намиращи се
на четвърти етаж от масивна четириетажна сграда, находяща се в гр.Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, пл.Съединение 1, кв.88, УПИ V - 1380. За имота е съставен акт за публична общинска
собственост № 2444 / 05.12.2013 г.
С оглед бъдещото управление на имота, предлагам същият да се отдаде под наем чрез
търг. За целта следва да бъде включен в Програмата на община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и затова предлагам на Общински съвет –
Чирпан да приеме следното
РЕШЕНИЕ :
1. 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 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 2016 год., със
следния общински имот: стая № 9 и стая № 17, с обща площ 52 кв.м., намиращи се на четвърти етаж
от масивна четириетажна сграда, находяща се в гр.Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора,
пл.Съединение № 1, кв.88, УПИ V 1380.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал.7 и ал.8 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15,
ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с явно наддаване,
имот публична общинска собственост: стая № 9 и стая № 17, с обща площ 52 кв.м., намиращи се на
четвърти етаж от масивна четириетажна сграда, находяща се в гр.Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, пл.Съединение № 1, кв.88, УПИ V - 1380, за срок от 10 /десет/години, с начална тръжна
цена 13,00 лв. на месец без ДДС.
Упълномощава Кмета на Общината да подготви и проведе процедурата за отдаване на
обекта под наем.
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