
До Общински съвет - Чирпан 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 
 

Относно: Прекратяване на съсобственост върху имоти между община Чирпан и 

физическо лице чрез продажба на частта на общината. 

  

Г-н  Председател  на  Общински  съвет, 

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

С Решение №489 / 28.02.2019 г. на Общински съвет – Чирпан се 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. 

Със същото решение частта от улицата се обявява за частна общинска 

собственост и с цел прекратяване на съсобствеността чрез продажба, се упълномощава 

Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на общинската част от 

земята, която се присъединява към частния имот.    

Във връзка с горното предлагам да бъде прието следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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 и Решение №489 / 28.02.2019 г. на Общински съвет – Чирпан, Общински 

съвет - Чирпан съвет дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

Чирпан и „Рин – Тин” ЕООД, като Община Чирпан продаде на дружеството част от 

улицата с площ 148 кв.м. от о.т.203 до о.т.204, а именно:  

- 148 / 9358 ид.ч. от УПИ ІХ в кв.24 по плана на с. Рупките, целият с площ 

9358 кв.м. за сумата 480,00 лв. без ДДС. 

Упълномощава кмета на общината да извърши продажбата.  

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Ив. Петрова - Гл.юрисконсулт 
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