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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 Относно: Приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със 

земи от общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане на Наредба за 

стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на 

Община Братя Даскалови. 

 С Решение № 276/08.07.2019 г. на Административен съд Стара Загора бе отменена 

Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен 

фонд на Община Братя Даскалови приета с Решение № 494/28.07.2014 г. на Общински 

съвет Братя Даскалови. 

Изработване на нова Наредба за стопанисване и управление и разпореждане със 

земи от общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови е обусловено от 

необходимостта от прилагане на отделни разпоредби на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи и Правилника за прилагане на закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи. 

Проектът за нова Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от 

общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови цели: 

- постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, 

касаещи стопанисването, управлението и разпореждането със земи от общинския 

поземлен фонд на Община Братя Даскалови. 

- ясен регламент относно реда и отговорните лица, които участват в процедурите 

по стопанисването, управлението и разпореждането със земи от общинския поземлен 

фонд на Община Братя Даскалови. 

- определяне на процедурите по отдаване под наем или аренда на земи от 

общинския поземлен фонд без търг или конкурс - в предвидените от закона случаи. 

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове, проектът на 

подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Братя 

Даскалови на 23.04.2020 г. 

В деловодството на Община Братя Даскалови не са постъпили предложения и 

становища, относно така изготвения проект на наредбата. 
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 Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Братя Даскалови да 

вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

  

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, реши: 

 

 1. Приема Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от 

общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови 

 

  
 

 

 
ВНОСИТЕЛ: 
 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 
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