
             
           

 

 

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: Промяна на собствеността на поземлен имот с идентификатор 

46588.200.135, с. Малко Дряново, община Братя Даскалови, област Стара 

Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-368/07.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления 

имоте от 05.11.2019г., Адрес на поземления имот с.Малко Дряново, Площ: 

1645 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на 

трайно ползване:  За селскостопански, горски, ведомствен път, Категория 

на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 

000135, Съседи: 46588.200.72, 46588.200.10, 46588.200.132, 46588.36.22, 

46588.36.139, 46588.21.136 и 46588.200.2, общинска публична собственост на 

Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568  

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

                  Община Братя Даскалови е собственик на поземлен имот с 

идентификатор 46588.200.135, с. Малко Дряново, община Братя Даскалови, област 

Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 

за одобрение на КККР № РД-18-368/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

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

засягащо поземления имот от 05.11.2019г., Адрес на поземления имот с.Малко 

Дряново, Площ: 1645 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин 

на трайно ползване:  За селскостопански, горски, ведомствен път, Категория на земята: 

0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000135, Съседи: 

46588.200.72, 46588.200.10, 46588.200.132, 46588.36.22, 46588.36.139, 46588.21.136 и 

46588.200.2,  който е общинска публична собственост. Същият се намира в стопанският 

двор на с.Малко Дряново. Постъпило е искане с Вх.№ 53-00-291/01.10.2019 г. за 

закупуване на имота от „Розоварна Малко Дряново” ЕООД, ЕИК 204883592 със 

седалище и адрес на управление гр.Пловдив, р-н Южеж, ул.”Братя Бъкстон” № 136 

представлявано от Галина Димитрова Пейчева – Митева управител на дружеството. За 

да бъде продаден този имот следва да се промени собствеността му от публична 

общинска в частна общинска собственост. Този имот е полски път и обслужва имоти с 

№ 46588.200.2, № 46588.200.10, № 46588.200.132  и № 46588.21.136. Всички тези имоти 

са собственост на  Галина Димитрова Пейчева - Митева, и „Розоварна Малко Дряново” 

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


ЕООД гр.Пловдив, съгласно извършена служебна проверка. Поради тази причина е 

отпаднал публичният характер на имота и пътят може да бъде обявен за частна 

общинска собственост. 
          

Предвид 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, чл. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 3, 

ал. 2 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Братя Даскалови, Общински съвет Братя 

Даскалови обявява промяна в собствеността на поземлен имот идентификатор 

46588.200.135, с. Малко Дряново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-368/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имоте от 05.11.2019г., Адрес на 

поземления имот с.Малко Дряново, Площ: 1645 кв.м., Трайно предназначение на 

територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:  За селскостопански, 

горски, ведомствен път, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: 

няма, Номер по предходен план: 000135, Съседи: 46588.200.72, 46588.200.10, 

46588.200.132, 46588.36.22, 46588.36.139, 46588.21.136 и 46588.200.2, общинска 

публична собственост,  от публична общинска в частна общинска собственост. 
     

2. Общински съвет Братя Даскалови възлага на кмета на общината да предприеме 
действия по вписване на собствеността в Кадастралният регистър на с.Малко 
Дряново. 

 

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил:  

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”     

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


