ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ХРИСТО СТЕФАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
Относно:
Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има
предназначение на имот - публична общинска собственост.

Г-жо Председател на Общински съвет,
Г-жи и Г-да Общински съветници,
Община Чирпан е собственик на застроен парцел V с площ 10 080 кв.м. в
кв.58 по плана на село Винарово, община Чирпан, заедно с построената в него
двуетажна сграда /здравен дом/. Имотът е актуван като публична общинска собственост
с АОС №192 / 2000 г.
В сградата се извършват следните дейности:
Първична медицинска и дентална помощ – осъществява се от медицински
специалисти, регистрирани като свободни професии, ЕТ или ООД;
Както е видно, в сградата се осъществяват дейности от търговски дружества,
регистрирани по реда на Търговския закон
Самият факт, че гореописания имот не се ползва за изпълнение на
функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация, вече не
е предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение,
а в него се извършват вид стопански дейности, означава че имотът е загубил характера
си на публична собственост и не попада в обхвата на имотите по чл.3, ал.2 от Закона за
общинската собственост.
Поради тази причина, описаният имот вече няма предназначение на
публична общинска собственост и следва да се обяви от Общинския съвет за имот –
частна общинска собственост.
Към имота има инвеститорски интерес за закупуване с цел превръщането му
във винарна и хотел. Инвеститорът е поел ангажимент да осигури подходящи
помещения за ползване за здравна служба.
Във връзка с горепосоченото предлагам на Общински съвет – Чирпан да
приеме следното
РЕШЕНИ Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Чирпан обявява имот:
Застроен парцел V с площ 10 080 кв.м. в кв.58 по плана на село Винарово,
община Чирпан, заедно с построената в него двуетажна сграда /здравен дом, за частна
общинска собственост. Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС
№192 / 2000 г.

ВНОСИТЕЛ :
ХРИСТО СТЕФАНОВ
Общински съветник

