
             
          

  

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРИ ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А 

От Иван Стоянов Танев - Кмет на Община Братя Даскалови 

Относно: Промяна на Решение № 97 по протокол № 9 от 31.07.2020г. Общински съвет 

– Братя Даскалови за отдаване под аренда на имот, представляващ земеделска земя в 

село Партизанин и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 97 по протокол № 9 от 31.07.2020г. Общински съвет – Братя 

Даскалови  е включил в Програмата за управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Братя Даскалови поземлен имот с идентификатор № 

55484.36.265 / петдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка 

тридесет и шест, точка двеста шестдесет и пет / находящ се в с. Партизанин, общ. 

Братя Даскалови, обл. Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД – 18-372/07.02.2018 година на Изпълнителния директор на 

АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с площ от 3525 

кв.м /три хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра /, трайно предназначение 

на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива,  категория на земята: 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000265 /двеста 

шестдесет и пет/, при съседи: 55484.34.506, 55484.36.111, 55484.36.414, 55484.36. и е 

дал съгласието си за отдаване под аренда на публичен търг за срок 30 стопански години 

на този имот на първоначална тръжна цена 124.00 лева на декар годишна арендна 

вноска. 

Поради допусната техническа грешка се установи, че определената първоначална 

тръжна цена е записана 124 .00 лева на декар годишна арендна вноска, трябва да се чете 

24.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Братя Даскалови да 

вземе следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

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

администрация и във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет Братя Даскалови ИЗМЕНЯ частично решение № 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-42; 22-70                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


97 взето с протокол № 9 от 31.07.2020г. на ОбС-Братя Даскалови, с което се взема 

РЕШЕНИЕ за: промяна на първоначалната тръжна цена за отдаване под аренда за срок 

30 стопански  години на поземлен имот с идентификатор № 55484.36.265 / петдесет и 

пет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка тридесет и шест, точка двеста 

шестдесет и пет / находящ се в с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-

372/07.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение, адрес на поземления имот: с площ от 3525 кв.м /три хиляди петстотин 

двадесет и пет квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с 

начин на трайно ползване: Нива,  категория на земята: 4 /четири/, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 000265 /двеста шестдесет и пет/, при 

съседи: 55484.34.506, 55484.36.111, 55484.36.414, 55484.36.528  от 124.00 лева на декар 

годишна арендна вноска на 24.00 лева на декар годишна арендна вноска . 

 

2. В останалата си част решение № 97 взето с протокол № 9 от 31.07.2020г. г., на 

ОбС-Братя Даскалови остава непроменено. 

3. Възлага на Кмета на община Братя Даскалови  да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет ... , проведено на 

... ,  Протокол № ... , т ... от дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от ........ 

общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с .... гласа 

„за”, ... „против” и „въздържали се” ....., и е подпечатано с официалния печат на 

Общински съвет. 

  

 

ВНОСИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА                                             

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ: ....................................                               

                                               / Иван Танев /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Съгласувал:…………………………. 

Обслужващ юрист: Елена Нонева 

 

Съгласувал: …………………………… 

Директор на дирекция УТИСПП 

Я. Гайдаджийска 

 

Изготвил: …………………………… 

Гл.специалист „ОС” 

Венета Иванова 

 

 

 


