До
Общински съвет Чирпан
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан
Относно: Приемане на решение за промяна на регулационния план на с.Рупките,
обявяване на част от улица за частна общинска собственост и прекратяване на
съсобственост между общината и юридическо лице.
Г-жо Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници,
В Община Чирпан е постъпило заявление от „Рин – Тин” ЕООД, чрез
управителя си Радостин Ганчев Иванов с вх. №69-00-45 / 31.01.2019 г., с което
заявителят, в качеството си на собственик на имоти УПИ ІХ в кв.24 по плана на с.
Рупките /стопански двор/, предлага да бъде променена регулацията, като за целта
представя скица-предложение за промяната. Предвижда се присъединяване на част
от улицата с площ 148 кв.м. от о.т.203 до о.т.204 към УПИ IX в кв.24 по плана на
селото, което прави проектната улицата с постоянна ширина от 8 метра.
Присъединяването на горепосочената част от улицата ще доведе до
обособяване на съсобствен имот в кв.24 по плана на с.Рупките: УПИ ІХ с площ 9358
кв.м., със следното разпределение на собствеността:
- 148 / 9358 ид.ч. – собственост на Община Чирпан
- 9210 / 9358 ид.ч. – собственост на „Рин – Тин” ЕООД.
На основание разпоредбите на Закона за общинската собственост,
обявяването на част от имот от публична за частна общинска собственост и
прекратяването на съсобственост между общината и физически лица се извършва с
решение на Общинския съвет и затова предлагам следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.15, ал.3 от Закона за устройството на територията и
чл.41, ал.1, т.9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет - Чирпан съвет дава съгласие за промяна на
регулацията на УПИ ІХ в кв.24 по плана на с. Рупките и промяна на уличната
регулация от о.т. 203 до о.т. 204 и образуване на съсобствен имотив кв.24 по плана
на с.Рупките, именно:
УПИ ІХ с площ 9358 кв.м., със следното разпределение на собствеността:
- 148 / 9358 ид.ч. – собственост на Община Чирпан
- 9210 / 9358 ид.ч. – собственост на „Рин – Тин” ЕООД.
2. 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 част от улица от о.т. 203 до о.т. 204 по плана на с.
Рупките, с площ на частта 148 кв.м., за частна общинска собственост.
3. С цел прекратяване на съсобствеността между Община Чирпан и „Рин
– Тин” ЕООД, представлявано от Радостин Ганчев Иванов в новообразувания имот,

след влизане в сила на промяната на ПУП-ПР на с. Рупките, Общински съвет –
Чирпан упълномощава Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка
на общинската част от земята, която се присъединява към УПИ ІХ в кв.24 по плана
на селото.

Кичка Петкова…………………….
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал:............................
А. Дончева – Главен юрисконсулт

