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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

От Иван Танев  

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с.Найденово.                                       

 
 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 
 
 Постъпило е Заявление с Вх.№ 94-00-571/05.12.2019 година от Румяна Христова Диневаа 

от гр.Стара Загора в качеството и на наследник  на имот планоснимачен  № 308  в квартал 43 по 

плана на  с.Найденово за изкупуване на частта от съсобствен с общината имот. Имотът попада в  
улица с осов камък  209  – осов камък  207,  осов камък 159 – публична общинска собственост,  

която не е отчуждавана и не е отворена на място. Частта от имота под улицата е 610 кв.м. Цената 

на частта от имот пл.№ 308 по плана на село Найденово  следва да бъде определена от Общински 

съвет Братя Даскалови. 
Предложението пред Общината е направено съгласно императивните разпоредби на  чл.33 

от Закона за собствеността. 

 Предвид изложеното,  предлагам Общински съвет при Община Братя Даскалови да вземе 
следното, 

  

РЕШЕНИЕ: 

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

администрация, чл.33  от Закона за собствеността във връзка с чл. 199, ал.1 и 2 от Закона за 

устройство на територията, чл.44 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Братя Даскалови отказва да изкупи от 

наследниците на Пенка Чинчева Вълчева и Иванка Минчева  Дайлянова частта от имот 

планоснимачен  № 308 , отреден да улица с осов камък  209  – осов камък  207,  осов камък 159  – 
публична общинска собственост с площ от 610 квадратни метра, съгласно Подробен устройствен 

план на с.Найденово, одобрен със Заповед № 249 / 12.09.1990г.  

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       
 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         
 

Изготвил:  

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”                                
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