
 

               
           

 

 

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: Отдаване под наем на публичен търг на тротоарна площ, представляваща 

част от улица ОК 74- ОК 75 - публична общинска собственост пред УПИ І-

163 в квартал 29 по плана на с.Мирово 

 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

          Община Братя Даскалови е собственик на тротоарна площ, представляваща част 

от улица ОК 74 - ОК 75 - публична общинска собственост пред УПИ І-163 в квартал 29 по 

плана на с.Мирово.    

 Същия имот е бил отдаден под наем, но срока на договора е изтекъл. В тази връзка 

община Братя Даскалови има намерение да предложи имота за отдаване под наем на 

публичен търг.         

 Тъй като към момента горепосочения имот не е включен в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година на Община 

Братя Даскалови възниква необходимост тя да се актуализира. 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 
І.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет Братя Даскалови актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2020 година на Община Братя Даскалови като включва в точка 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ -  НОВА ТОЧКА:  

 

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


18.  Тротоарна площ - 22 /двадесет и два/ кв.м., представляваща част от улица ОК 74- ОК 

75 - публична общинска собственост пред УПИ І-163 в квартал 29 по плана на с.Мирово 

 

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

администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет Братя 

Даскалови дава съгласие за отдаване под наем за срок 10 години на явен публичен търг на 

Тротоарна площ - 22 /двадесет и два/ кв.м., представляваща част от улица ОК 74- ОК 75 - 

публична общинска собственост пред УПИ І-163 в квартал 29 по плана на с.Мирово. 

 

ІІІ.  На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет 

Братя Даскалови определя първоначална тръжна цена на тротоарна площ -  22  /двадесет 

и два/ квадратни метра, представляваща част от улица ОК 74- ОК 75 - публична общинска 

собственост пред УПИ І-163 в квартал 29 по плана на с.Мирово в размер на 44,00 

/четиридесет и четири/  лева без ДДС месечен наем. 

 

ІV.   Упълномощава кмета на общината да проведе тръжната процедура и сключи  

договори с лицата спечелили търга.  

 

 

           
 
 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Съгласувал:  

Янка Гайдаджийска  – Директор на  „УТИСПП”     

 

                                                                           

Изготвил:  

Венета Иванова -  Гл.специалист „ ОС” 
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