
До  

Общински съвет -  

Чирпан 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 
 

 

 

Относно: Прекратяване на съсобственост върху имот между община Чирпан и физическо лице чрез 

продажба на общинската идеална част от имота. 

  

 

Г-н  Председател  на  Общински  съвет, 

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

В поземлен имот с идентификатор 81414.502.1363 адрес: гр. Чирпан, ул. „Янко Иванов” 

№8, площ 289 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана”, начин на трайно 

ползване „Ниско застрояване /до 10м/”, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 

1363, квартал: 90, парцел: XI, Община Чирпан и Гергана Александрова Нунева са съсобственици, като 

общинската част е с площ 218,70 кв.м. В поземления имот Гергана Нунева е собственик на сграда с 

пристройка /сградата на бившата прокуратура/, заедно със 71,30 кв.м. от земята. 

В Община Чирпан е постъпила молба с вх. №93-00-1555 / 19.08.2021 г. от съсобственика 

Гергана Александрова Нунева, с която заявява желание да закупи общинската част от поземления 

имот.    

Съгласно разпоредбата на чл.36 от Закона за общинската собственост, прекратяването на 

съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се 

извършва след решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2, чрез 

продажба на частта на общината, което е разписано и в чл.50, ал.1, т.2 в Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. За частта на общината е изготвена 

пазарна оценка от лицензиран оценител.  

 

Във връзка с горното предлагам да бъде прието 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.50, ал.1, т.2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Чирпан 

съвет дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Чирпан и Гергана Александрова 

Нунева,  

като Община Чирпан й продаде своята идеална част с площ 218,70 кв.м., а именно: 218,70 / 289 ид.ч. 

от поземлен имот с идентификатор 81414.502.1363 адрес: гр. Чирпан, ул. „Янко Иванов” №8, площ 289 

кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „Ниско 

застрояване /до 10м/”, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 1363, квартал: 90, 

парцел: XI, за сумата 11000,00 лв. без ДДС. 

Упълномощава кмета на общината да извърши продажбата.  

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Димитър Славов – Юрисконсулт                       
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