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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ЗА   Р Е Ш Е Н И Е 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Чирпан и 

физически лица чрез продажба на частта на Общината на съсобствениците. 

 

Уважаема г-жо Председател, г-жи и г-да Общински съветници, 

Община Чирпан е собственик на 730/2030 ид.ч. от дворно място с площ 2030 

кв.м., представляващо УПИ IV-73 в кв.19 по плана на с. Златна ливада. Останалата част от 

имота от 1300/2030 ид.ч. и сградите са собственост на Мария Стефанова Кинева, Златка 

Станилова Иванова и Атанас Станилов Кинев – съсобственици на общината в имота.  

От Мария Стефанова Кинева, Златка Станилова Иванова и Атанас Станилов 

Кинев постъпи предложение с вх. №93-00-4059 / 03.10.2017 г. за закупуване на 

общинската част от имота с площ 730/2030 ид.ч.  

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан да 

приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е  : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.1, т.1, чл.50, 

ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие с цел прекратяване на 

съсобственост между Община Чирпан и физически лица, Община Чирпан да продаде 

730/2030 ид.ч. от дворно място с площ 2030 кв.м., представляващо УПИ IV-73 в кв.19 по 

плана на с. Златна ливада, на съсобствениците Мария Стефанова Кинева, Златка 

Станилова Иванова и Атанас Станилов Кинев – собственици на останалата част от имота, 

по цена, изготвена от лицензиран оценител в размер на 1700,00 лв. без ДДС. 

Предоставя правомощия на Кмета на Общината за провеждане на процедурата 

по прекратяване на съсобствеността съгласно реда и условията на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал:………………………… 

Ив. Петрова – Гл.юрисконсулт 

 


