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 г.
Г-жо Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници,
Община Чирпан е собственик на следния имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на гр. Чирпан, местност „Гробища”: поземлен
имот № 147047, с площ от 1.305 дка., начин на трайно ползване „Нива”, категория - IV.
За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 2624 / 12.01.2016 г.
За описания имот е заявен интерес за закупуване от Стоян Димов Димов от
гр. Чирпан - с молба с вх. №93-00-4566 / 06.10.2016 г. с мотива, че е собственик на
съседни имоти.
Имотът не отговаря изцяло на изискванията за продажба на земеделска земя,
според Стратегията за общинско имущество, тъй като е четвърта категория.
Същевременно е с малка площ - под 3,000 дка и тъй като съседните имоти са частна
собственост, през последните 3 години не е отдаван под наем за селскостопанска
дейност, поради липса на интерес.
В случай на положително становище на Общински съвет – Чирпан за
продажба, следва имотът да бъде включен в Програмата на община Чирпан за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., поради 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 ІІ – „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на
Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за
2016 год., със следния общински имот, находящ се в землището на гр. Чирпан,
местност „Гробища”, област Стара Загора: поземлен имот №147047, с площ от 1.305
дка, начин на трайно ползване „Нива”, категория – IV, при граници на имота: имоти
№.147048, 147179, 147046 и 000424. За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 2624 / 12.01.2016 г.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка
за продажба на имота чрез публичен търг.
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