
              
 
           

           

           

 

 

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: Отдаване под наем на имоти с  поземлен идентификатор 55484.7.281 и 

55484.7.282 по КККР на с.Партизанин 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Братя Даскалови е собственик на  поземлени имоти с идентификатор 

55484.7.282,  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, с площ от 1617 кв.м /хиляда шестстотин и седемнадесет квадратни метра 

/, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: 

Нива, Местност: „В село”  , категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, 

номер по предходен план: 007282 /седем хиляди двеста осемдесет и две/, при съседи: 

55484.7.281, 55484.7.159, 55484.7.273, 55484.888.9901, 55484.7.18 - АЧОС № 

4753/15.03.201г. и идентификатор 55484.7.281,  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, с площ от 1485 кв.м /хиляда четиристотин 

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

с начин на трайно ползване: Нива, Местност: „В село”  , категория на земята при 

неполивни условия: 4 /четири/, номер по предходен план: 007281 /седем хиляди двеста 

осемдесет и едно/, при съседи: 55484.7.280, 55484.7.159, 55484.7.282, 55484.7.276, 

55484.7.18 - АЧОС № 4752/15.03.201г. Имотите не са отдадени под наем до момента и 

не са включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Братя Даскалови за 2020 година. 
          

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 
следното, 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 

 

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


      
І. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Братя 

Даскалови актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Братя Даскалови за 2020 година като включва в точка:      ІІІ. 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ-  НОВИ ТОЧКИ:  

13. Поземлен имот с идентификатор 55484.7.282,  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, с площ от 1617 кв.м 

/хиляда шестстотин и седемнадесет квадратни метра /, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, Местност: „В село”  , 

категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, номер по предходен план: 

007282 /седем хиляди двеста осемдесет и две/, при съседи: 55484.7.281, 55484.7.159, 

55484.7.273, 55484.888.9901, 55484.7.18 - АЧОС № 4753/15.03.201г 

14. Поземлен имот с идентификатор 55484.7.281,  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, с площ от 1485 кв.м 

/хиляда четиристотин осемдесет и пет квадратни метра /, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, Местност: „В село”  , 

категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, номер по предходен план: 

007281 /седем хиляди двеста осемдесет и едно/, при съседи: 55484.7.280, 55484.7.159, 

55484.7.282, 55484.7.276, 55484.7.18 - АЧОС № 4752/15.03.201г. 
   
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.14, ал.1 от Закона за общинската дава съгласие  за отдаване под 
наем на явен публичен търг на поземлени имоти с идентификатор 55484.7.282,  
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, с 
площ от 1617 кв.м /хиляда шестстотин и седемнадесет квадратни метра /, трайно 
предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, 
Местност: „В село”  , категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, номер по 
предходен план: 007282 /седем хиляди двеста осемдесет и две/, при съседи: 
55484.7.281, 55484.7.159, 55484.7.273, 55484.888.9901, 55484.7.18 - АЧОС № 
4753/15.03.201г. и идентификатор 55484.7.281,  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, с площ от 1485 кв.м /хиляда четиристотин 
осемдесет и пет квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, 
с начин на трайно ползване: Нива, Местност: „В село”  , категория на земята при 
неполивни условия: 4 /четири/, номер по предходен план: 007281 /седем хиляди двеста 
осемдесет и едно/, при съседи: 55484.7.280, 55484.7.159, 55484.7.282, 55484.7.276, 
55484.7.18 - АЧОС № 4752/15.03.201г. за срок 10 години. 
 
ІІІ.  На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, определя първоначална тръжна цена в размер на 
24.00 лева за декар годишен наем. 
 
ІV. Възлага на кмета на общината да проведе тръжната процедура и сключи договор 
със спечелилият търга контрагент. 
 

 



Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил:  

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”     

 
                   

 
           

           

           

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


