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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 № 74 по протокол № 7 от 27.05.2020г. Общински съвет – 

Братя Даскалови за отдаване под аренда на имоти, представляващи земеделска земя в 

селата: Сърневец, Плодовитово, Опълченец, Кольо Мариново, Мирово и Черна гора 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 74 по протокол № 7 от 25.05.2020г. Общински съвет – Братя Даскалови  е 

дал съгласие за отдаване под аренда на публичен търг за срок 20 стопански години, считано от 

01.10.2020 година на следните общински имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 70562.59.4,  находящ се в с.Сърневец, общ.Братя 

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

Заповед № РД – 18-497/16.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 

29.11.2019г., с площ от 5998 кв.м /пет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра 

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

градина, Местност: „Долен айкън”, категория на земята при неполивни условия: 5 /пет/, номер 

по предходен план: 059004 /петдесет и девет хиляди и четири/, при съседи: 70562.59.5, 

70562.59.10, 70562.59.9, 70562.59.2  и  70562.62.148  - АЧОС № 3431/22.03.2016г. на 

първоначална тръжна цена 15.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

2. Поземлен имот с идентификатор 70562.59.8,  находящ се в с.Сърневец, общ.Братя 

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

Заповед № РД – 18-497/16.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 

29.11.2019г., с площ от 12761 кв.м /дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и един 

квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно 

ползване: Овощна градина, Местност: „Долен айкън”, категория на земята при неполивни 

условия: 5 /пет/, номер по предходен план: 059008 /петдесет и девет хиляди и осем/, при 

съседи: 70562.152.5, 70562.59.10, 67154.189.492, 70562.59.7, 70562.59.332, 70562.59.11 и 

70562.70.392  - АЧОС № 3432/22.03.2016г. на първоначална тръжна цена 15.00 лева за декар 

годишна арендна вноска. 
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3. Поземлен имот с идентификатор 56811.2.13,  находящ се в с.Плодовитово, общ.Братя 

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

Заповед № РД – 18-373/07.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма 

данни за изменение., с площ от 47530 кв.м /четиридесет и седем хиляди петстотин и тридесет 

квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно 

ползване: Нива, Местност: „Билюка”, категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, 

номер по предходен план: 002013 /две хиляди и тринадесет/, при съседи56811.1.31, 56811.1.33, 

56811.1.3, 56811.2.14, 56811.2.42, 56811.2.52, 56811.2.16, 56811.2.17, 56811.2.18, 56811.2.46, 

56811.2.58, 56811.2.55 и  56811.2.35 - АЧОС № 6536/09.04.2020г. на първоначална тръжна 

цена 24.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

4. Поземлен имот с идентификатор 56811.12.8,  находящ се в с.Плодовитово, общ.Братя 

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

Заповед № РД – 18-373/07.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма 

данни за изменение., с площ от 28498 кв.м /двадесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и 

осем квадратни метра /трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно 

ползване: Нива, Местност: „Водоема”, категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, 

номер по предходен план: 012008 /дванадесет хиляди и осем/, при съседи: 56811.12.32, 

56811.12.24, 56811.12.9, 56811.12.19 и 56811.12.33 - АЧОС № 6535/09.04.2020г. на 

първоначална тръжна цена 24.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

5. Поземлен имот с идентификатор 53624.6.2,  находящ се в с.Опълченец, общ.Братя 

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

Заповед № РД – 18-533/22.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 

18.07.2018г., с площ от 24312 кв.м /двадесет и четири хиляди триста и дванадесет квадратни 

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

Нива, Местност: „Горни чеири”, категория на земята при неполивни условия: 5 /пет/, номер по 

предходен план: 006002 /шест хиляди и две/, при съседи: 53624.6.32, 53624.6.21, 53624.6.3, 

53624.6.37 и 53624.6.1 - АЧОС № 6542/09.04.2020г. на първоначална тръжна цена 21.00 лева за 

декар годишна арендна вноска. 

6. Поземлен имот с идентификатор 38100.68.80,  находящ се в с.Кольо Мариново, 

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

одобрени със Заповед № РД – 18-367/07.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления 

имот е от 29.11.2019г., с площ от 1199 кв.м /хиляда сто деветдесет и девет квадратни метра /, 

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

градина, Местност: „Фалджийка”, категория на земята при неполивни условия: 7 /седем/, 

номер по предходен план: 068080 /шестдесет и осем хиляди и осемдесет/, при съседи: 

38100.68.79, 38100.68.84, 38100.68.85, 38100.68.81 и 38100.68.133 - АЧОС № 3433/22.03.2016г. 

на първоначална тръжна цена 10.00 лева за декар годишна арендна вноска. 
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7. Поземлен имот с идентификатор 80793.44.24,  находящ се в с.Черна гора, общ.Братя 

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

Заповед № РД – 18-535/22.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма 

данни за изменение, с площ от 29588 кв.м /двадесет и девет хиляди петстотин осемдесет и 

осем квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно 

ползване: Нива, Местност: „Друма”  , категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, 

номер по предходен план: 044024 /четиридесет и четири хиляди и двадесет и четири/, при 

съседи: 80793.15.145, 80793.44.82, 80793.5.115 и 80793.14.152 - АЧОС № 6530/09.04.2020г. на 

първоначална тръжна цена 24.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

8. Поземлен имот с идентификатор 48372.2.1,  находящ се в с.Мирово, общ.Братя 

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

Заповед № РД – 18-370/07.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имота от 

14.01.2020г., с площ от 66715 кв.м /шестдесет и шест хиляди седемстотин и петнадесет 

квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно 

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

план: 002001 /две хиляди и едно/, при съседи: 48372.93.1, 48372.93.2, 48372.2.2, 48372.93.28 и 

48372.93.4  - АЧОС № 6233/26.03.2019г. на първоначална тръжна цена 24.00 лева за декар 

годишна арендна вноска. 

С горе цитираното решение Общински съвет Братя Даскалови възлага на кмета на 

общината да проведе тръжната процедура и сключи договор със спечелилият търга 

контрагент. 

Поради допусната техническа грешка се установи, че Поземлен имот с идентификатор 

48372.2.1,  находящ се в с.Мирово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-370/07.02.2018 година на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имота от 14.01.2020г., с площ от 66715 кв.м 

/шестдесет и шест хиляди седемстотин и петнадесет квадратни метра /, трайно предназначение 

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

неполивни условия: 4 /четири/, номер по предходен план: 002001 /две хиляди и едно/, при 

съседи: 48372.93.1, 48372.93.2, 48372.2.2, 48372.93.28 и 48372.93.4  - АЧОС № 

6233/26.03.2019г.  е отдаден под аренда с Договор №13/18.03.2019г., вписан в службата по 

вписванията - РС гр. Чирпан под Вх.  рег. № 1073, № на дело 448, том 2. № в тома 148 от 

04.04.2019г. и следва да се отстрани от списъка за отдаване под аренда на публичен търг за 

срок 20 стопански години.  

 

 

 

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

следното 
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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 № 74 взето 

с протокол № 7 от 27.05.2020г. на ОбС-Братя Даскалови, с което се взема РЕШЕНИЕ за: 

отстраняване от списъка за отдаване под аренда на публичен търг за срок 20 стопански години 

Поземлен имот с идентификатор 48372.2.1,  находящ се в с.Мирово, общ.Братя Даскалови, 

обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД – 18-370/07.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имота от 14.01.2020г., с 

площ от 66715 кв.м /шестдесет и шест хиляди седемстотин и петнадесет квадратни метра /, 

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

категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, номер по предходен план: 002001 /две 

хиляди и едно/, при съседи: 48372.93.1, 48372.93.2, 48372.2.2, 48372.93.28 и 48372.93.4  - 

АЧОС № 6233/26.03.2019г.   

2. В останалата си част решение № 74 взето с протокол № 7 от 27.05.2020г. 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 

 

Изготвил: …………………………… 

Директор на дирекция УТИСПП 

Я. Гайдаджийска 
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