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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

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 аренда на земеделска земя в землищата на с.Верен, с.Черна гора, 

с.Горно Белево, с.Оризово, с.Найденово, с.Опълченец, с.Сърневец и с. Плодовитово 

на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена 

 

 

 
 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 

Община Братя Даскалови е собственик на земеделска земя в землищата на 

с.Верен, с.Черна гора, с.Горно Белево, с.Оризово, с.Найденово, с.Опълченец, с.Сърневец 

и с. Плодовитово, представляваща: 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 10673.11.9 /десет хиляди шестстотин седемдесет и три, 

точка, единадесет, точка, девет/, с. Верен, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора по  

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

495/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 

11.02.2021г., адрес на поземления имот : с.Верен, местност Чирпанското шосе, площ 513 

/петстотин и тринадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, 

начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен 

идентификатор: няма, номер но предходен план: 011009 /единадесет хиляди и девет/, 

съседи: 10673.500.149, 10673.500.296, 10673.500.90, 10673.11.8, съгласно АЧОС № 

6688/10.08.2020г., вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2404/13.08.2020г., № на дело 1163, том 6, № в тома 140;  

2. Поземлен имот с идентификатор 10673.16.78 /десет хиляди шестстотин седемдесет и 

три, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и осем/, с. Верен, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-495/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 
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поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот : с.Верен, местност 

Кангала, площ 588 /петстотин осемдесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер но предходен план 016078 /шестнадесет 

хиляди  седемдесет и осем/, съседи: 10673.16.72, 10673.16.77, съгласно АЧОС № 6689/ 

10.08.2020г., вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   

2403/13.08.2020г., № на дело 1162, том 6, № в тома 139;   

 

3. Поземлен имот с идентификатор 10673.27.52  /десет хиляди шестстотин седемдесет и 

три, точка, двадесет и седем, точка, петдесет и две/, с. Верен, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-495/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот : с.Верен, местност 

Омурбас, площ 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 5 /пет/, 

предишен идентификатор: няма, номер но предходен план 027052 /двадесет и седем 

хиляди петдесет и две/, съседи: 10673.27.70, 10673.500.369, 10673.27.51 съгласно АЧОС 

№ 6690/ 10.08.2020г., вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2402/13.08.2020г., № на дело 1161, том 6, № в тома 138;   

 

4. Поземлен имот с идентификатор 80793.5.114 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, пет, точка, сто и четиринадесет/, с. Черна гора, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Кайряка, площ 9299 /девет хиляди двеста деветдесет и девет/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 005114 

/пет хиляди сто и четиринадесет/, съседи: 80793.5.68, 80793.5.82, 80793.6.149, 

80793.5.113, 80793.5.66, 80793.5.67, съгласно АЧОС № 6741/17.08.2020г. , вписан в 

службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2500/21.08.2020г., № 

на дело 1233, том 7, № в тома 8;   

 

5. Поземлен имот с идентификатор 80793.30.17 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, тридесет, точка, седемнадесет/, с. Черна гора, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Каратопрак, площ 22302 /двадесет и две хиляди триста и два/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 030017 

/тридесет хиляди и седемнадесет/, съседи: 80793.30.5, 80793.30.18, 80793.30.72, 

80793.30.16, 80793.30.4, съгласно АЧОС № 6746/17.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2501/21.08.2020г., № на дело 1234, 

том 7, № в тома 9; 

 

6. Поземлен имот с идентификатор 80793.38.70 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, тридесет и осем, точка, седемдесет/, с. Черна гора, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 
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одобрени със Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Ингров кладенец, площ 1676 /хиляда шестстотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038070 

/тридесет и осем хиляди и седемдесет/, съседи: 80793.38.74, 80793.38.68, 80793.38.80, 

80793.40.202, съгласно АЧОС № 6747/17.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2502/21.08.2020г., № на дело 1235, том 7, № в 

тома 10; 

 

7. Поземлен имот с идентификатор 80793.38.72 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, тридесет и осем, точка, седемдесет и две/, с. Черна гора, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Ингров кладенец, площ 1846 /хиляда осемстотин четиридесет и шест/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038072 

/тридесет и осем хиляди и седемдесет и две/, съседи: 80793.38.84, 80793.38.68, 

80793.38.74, 80793.40.202, съгласно АЧОС № 6748/17.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2508/21.08.2020г., № на дело 1241, 

том 7, № в тома 16; 

 

8. Поземлен имот с идентификатор 80793.38.74 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, тридесет и осем, точка, седемдесет и четири/, с. Черна гора, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Ингров кладенец, площ 1241 /хиляда двеста четиридесет и един/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038074 

/тридесет и осем хиляди и седемдесет и четири/, съседи: 80793.38.72, 80793.38.68, 

80793.38.70, 80793.40.202, съгласно АЧОС № 6749/17.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2507/21.08.2020г., № на дело 1240, 

том 7, № в тома 15; 

 

9. Поземлен имот с идентификатор 80793.45.16, /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, четиридесет и пет, точка, шестнадесет/, с. Черна гора, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Бозалъка, площ 3750 /три хиляди седемстотин и петдесет/ кв.м., трайно предназначение 

на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 045016  

/четиридесет и пет хиляди и шестнадесет/, съседи: 80793.45.15, 80793.45.33, 80793.45.31, 

80793.45.17, 80793.32.105, съгласно АЧОС № 6750/17.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2580/26.08.2020г., № на дело 1310, 

том 7, № в тома 85; 
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10. Поземлен имот с идентификатор 70562.27.9 /седемдесет хиляди петстотин шестдесет и 

две, точка, двадесет и седем, точка девет/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност Калашлари, площ 

4900 /четири хиляди и деветстотин/ кв.м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 10 /десет/, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 027009  /двадесет и седем хиляди и 

девет/, съседи: 70562.30.23, 70562.27.13, 70562.27.14, съгласно АЧОС № 

6726/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2525/21.08.2020г., № на дело 1256, том 7, № в тома 31; 

 

11. Поземлен имот с идентификатор 70562.97.9 /седемдесет хиляди петстотин шестдесет и 

две, точка, деветдесет и седем, точка девет/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност Юрт 

тепе, площ 6302 /шест хиляди триста и два/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 9 /девет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 097009  /деветдесет и седем 

хиляди и девет/, съседи: 70562.97.10, 70562.147.1, 70562.100.5, 70562.97.8, съгласно 

АЧОС № 6727/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд 

гр.Чирпан под Вх.р.№   2526/21.08.2020г., № на дело 1257, том 7, № в тома 32; 

 

12. Поземлен имот с идентификатор 70562.100.4, /седемдесет хиляди петстотин шестдесет и 

две, точка, сто, точка четири/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, област Стара 

Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение 

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

11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност Юрт тепе, площ 3500 /три 

хиляди и петстотин/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: Нива, категория на земята 9 /девет/, предишен идентификатор: няма, 

номер по предходен план: 100004  /сто хиляди и четири/, съседи: 70562.100.1, 

70562.100.5, 70562.100.3, 70562.100.2, съгласно АЧОС № 6717/12.08.2020г. , вписан в 

службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2516/21.08.2020г., № 

на дело 1247, том 7, № в тома 22; 

 

 

13. Поземлен имот с идентификатор 70562.107.1, /седемдесет хиляди петстотин шестдесет и 

две, точка, сто и седем, точка едно/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, област Стара 

Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение 

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

11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност Имитли, площ 17375 

/седемнадесет хиляди и триста седемдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 107001  /сто и 

седем хиляди и едно/, съседи: 70562.114.264, 70562.107.271, съгласно АЧОС № 
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6720/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2519/21.08.2020г., № на дело 1250, том 7, № в тома 25; 

 

14. Поземлен имот с идентификатор 70562.107.14, /седемдесет хиляди петстотин шестдесет 

и две, точка, сто и седем, точка четиринадесет/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност 

Имитли, площ 35661 /тридесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и един/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 107014  

/сто и седем хиляди и четиринадесет/, съседи: 70562.107.15, 70562.107.242, 70562.107.16, 

70562.107.17, съгласно АЧОС № 6719/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2518/21.08.2020г., № на дело 1249, том 7, № в 

тома 24; 

 

15. Поземлен имот с идентификатор 16691.8.34 /шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет 

и едно, точка, осем, точка, тридесет и четири /,  с. Горно Белево, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност 

Бюка, площ 537 /петстотин тридесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 008034  / осем 

хиляди тридесет и четири/, съседи: 16691.8.30, 16691.8.33, 16691.8.81, 16691.8.65, 

съгласно АЧОС № 6710/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен 

съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2538/24.08.2020г., № на дело 1269, том 7, № в тома 44; 

 

16. Поземлен имот с идентификатор 16691.50.55  /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, петдесет, точка, петдесет и пет /,  с. Горно Белево, община 

Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност 

Над могилките, площ 697 /шестстотин деветдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение 

на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 050055  / петдесет 

хиляди и петдесет и пет/, съседи: 16691.50.44, 16691.50.43, 16691.50.12, 16691.50.54, 

16691.50.10 съгласно АЧОС № 6709/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2537/24.08.2020г., № на дело 1268, том 7, № в 

тома 43; 

 

17. Поземлен имот с идентификатор 16691.14.24 /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, четиринадесет, точка двадесет и четири/,  с. Горно Белево, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2020г., адрес на поземления имот: 

с.Горно Белево, местност Дворищата, площ 901 /деветстотин и един/ кв.м., трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория 
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на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 014024  

/четиринадесет хиляди двадесет и четири/, съседи: 16691.14.25, 16691.14.27, 16691.14.28, 

16691.14.23, 16691.14.43, съгласно АЧОС № 6592/26.06.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   1605/30.06.2020г., № на дело 763, 

том 4, № в тома 148; 

 

18. Поземлен имот с идентификатор 56811.16.59  /петдесет и шест хиляди осемстотин и 

единадесет, точка, шестнадесет, точка, петдесет и девет/, с.Плодовитово, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-373/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 14.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Плодовитово, местност 

Над чеирите, площ 1780 /хиляда седемстотин и осемдесет/ кв.м., трайно предназначение 

на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 016059  

/шестнадесет хиляди и петдесет и девет/, съседи: 56811.16.57, 56811.16.74, 56811.16.63, 

56811.16.7, 56811.16.34, 56811.16.60, съгласно АЧОС № 6764/17.08.2020г. , вписан в 

службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2616/31.08.2020г., № 

на дело 1336, том 7, № в тома 110; 

 

19. Поземлен имот с идентификатор 56811.50.21/петдесет и шест хиляди осемстотин и 

единадесет, точка, петдесет, точка, двадесет и едно/, с.Плодовитово, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-373/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Плодовитово, местност 

Герена, площ 1369 /хиляда триста шестдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 050021  /петдесет 

хиляди двадесет и едно/, съседи: 56811.50.35, 56811.50.22, 56811.50.36, 56811.50.38, 

56811.48.43, 56811.49.25, съгласно АЧОС № 6700/12.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2563/25.08.2020г., № на дело 1293, 

том 7, № в тома 68; 

 

20. Поземлен имот с идентификатор 53624.24.1  /петдесет и три хиляди шестстотин двадесет 

и четири, точка, двадесет и четири, точка, едно/, с.Опълченец, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-533/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 14.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Опълченец, местност 

Домуз гьол, площ 1951 /хиляда деветстотин петдесет и един/ кв.м., трайно 

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

на земята 5 /пет/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 024001  

/двадесет и четири хиляди и едно/, съседи: 53624.9.83, 53624.24.50, 53624.24.2, 

53624.9.134, съгласно АЧОС № 6760/17.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2495/21.08.2020г., № на дело 1228, том 7, № в 

тома 3; 

 

21. Поземлен имот с идентификатор 53624.20.4  /петдесет и три хиляди шестстотин двадесет 

и четири, точка, двадесет, точка, четири/, с.Опълченец, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-533/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 
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изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 14.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Опълченец, местност Ак бунар, площ 

3934 / три хиляди деветстотин тридесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 5 /пет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 020004  /двадесет хиляди и 

четири/, съседи: 53624.20.11, 53624.20.5, 53624.20.40, 53624.21.160, съгласно АЧОС № 

6759/17.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2615/31.08.2020г., № на дело 1335, том 7, № в тома 109; 

22. Поземлен имот с идентификатор 53624.41.51 /петдесет и три хиляди шестстотин 

двадесет и четири, точка, четиридесет и едно, точка, петдесет и едно/, с.Опълченец, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-533/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 14.09.2020г., адрес на поземления имот: 

с.Опълченец, местност Брестчетата, площ 1507 /хиляда петстотин и седем/ кв.м., трайно 

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

на земята 5 /пет/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 041051  

/четиридесет и една хиляди петдесет и едно/, съседи: 53624.41.52, 53624.41.95, 

53624.41.13,  съгласно АЧОС № 6762/17.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2530/21.08.2020г., № на дело 1261, том 7, № в 

тома 36; 

 

23. Поземлен имот с идентификатор 51072.75.15  /петдесет и една хиляди седемдесет и две, 

точка, седемдесет и пет, точка петнадесет/, с.Найденово, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-371/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 15.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Найденово, местност 

Тоспите, площ 841 /осемстотин четиридесет и един/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 075015  /седемдесет 

и пет хиляди и петнадесет/, съседи: 51072.75.16, 51072.74.210, 51072.75.14, 51072.75.165,  

съгласно АЧОС № 6086/31.01.2019г. , вписан в службата по вписванията при Районен 

съд гр.Чирпан под Вх.р.№  331/13.02.2019г., № на дело 152, том 1, № в тома 144; 

 

24. Поземлен имот с идентификатор 51072.76.29  /петдесет и една хиляди седемдесет и две, 

точка, седемдесет и шест, точка двадесет и девет/, с.Найденово, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-371/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 15.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Найденово, местност 

Тоспите, площ 2009 /две хиляди и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 076029  /седемдесет и шест хиляди 

двадесет и девет/, съседи: 51072.76.28, 51072.76.16, 51072.76.15, 51072.76.30, 

51072.77.132,  съгласно АЧОС № 6085/31.01.2019г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№  332/13.02.2019г., № на дело 153, том 1, № в тома 

145; 

 

25. Поземлен имот с идентификатор 53850.29.110 /петдесет и три хиляди осемстотин и 

петдесет, точка, двадесет и девет, точка, сто и десет/, с.Оризово, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 
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одобрени със Заповед № РД-18-534/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Оризово, местност 

Долап олча, площ 16193 /шестнадесет хиляди сто деветдесет и три/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000110  

/сто и десет/, съседи: 53850.28.111, 53850.29.30, 53850.29.39, 53850.29.37, 53850.29.38, 

53850.29.36, 53850.29.31, 53850.29.108, 53850.29.94, 53850.27.111, съгласно АЧОС № 

6740/14.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№  2499/21.08.2020г., № на дело 1232, том 7, № в тома 7;   

 

26. Поземлен имот с идентификатор 16691.29.19 /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, двадесет и девет, точка деветнадесет/,  с. Горно Белево, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2020г., адрес на поземления имот: 

с.Горно Белево, местност Големия бозалък, площ 69093 /шестдесет и девет хиляди 

деветдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, 

номер по предходен план: 029019  /двадесет и девет хиляди и деветнадесет/, съседи: 

16691.29.38, 16691.29.20, 16691.29.7, 16691.29.8, 16691.29.9, 16691.29.10, 16691.29.11, 

16691.29.12, 16691.29.13, 16691.29.18, съгласно АЧОС № 6591/26.06.2020г. , вписан в 

службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   1606/30.06.2020г., № 

на дело 764, том 4, № в тома 149; 

 

27. Поземлен имот с идентификатор 16691.29.21 /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, двадесет и девет, точка двадесет и едно/,  с. Горно Белево, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: 

с.Горно Белево, местност Големия бозалък, площ 99991 /деветдесет и девет хиляди 

деветстотин деветдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 029021  /двадесет и девет хиляди 

двадесет и едно/, съседи: 16691.29.38, 16691.29.43, 16691.29.5, 16691.29.6, 16691.29.20, 

съгласно АЧОС № 6846/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен 

съд гр.Чирпан под Вх.р.№  475/02.02.2021г., № на дело 364, том 2, № в тома 164; 

 

28. Поземлен имот с идентификатор 16691.48.19, /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, четиридесет и осем, точка деветнадесет/,  с. Горно Белево, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: 

с.Горно Белево, местност Казлъка, площ 15282 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и 

два/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: Нива, категория на земята 9 /девет/, предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 048019  /четиридесет и осем хиляди и деветнадесет/, съседи: 

16691.48.20, 16691.48.53, 16691.48.52, 16691.48.18, 16691.48.17, съгласно АЧОС № 
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6847/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   499/03.02.2021г., № на дело 374, том 2, № в тома 174; 

 

29. Поземлен имот с идентификатор 16691.50.6 /шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет 

и едно, точка, петдесет, точка шест/,  с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност Над могилките, 

площ 4407 /четири хиляди четиристотин и седем/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 9 /девет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 050006  /петдесет хиляди и 

шест/, съседи: 16691.48.52, 16691.50.7, 16691.50.8, 16691.50.5, съгласно АЧОС № 

6848/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   500/03.02.2021г., № на дело 375, том 2, № в тома 175; 

 

30. Поземлен имот 16691.50.39 /шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет и едно, точка, 

петдесет, точка тридесет и девет/,  с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 16.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност Над могилките, 

площ 3300 /три хиляди и триста/ кв.м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен 

идентификатор: няма, Номер по предходен план: 050039  /петдесет хиляди тридесет и 

девет/, съседи: 16691.51.21, 16691.50.38, 16691.50.50, 16691.50.40, съгласно АЧОС № 

6849/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   501/03.02.2021г., № на дело 376, том 2, № в тома 176; 

 

31. Поземлен имот с идентификатор 80793.9.24 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет и 

три, точка, девет, точка, двадесет и четири/, с. Черна гора, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност До 

гробищата, площ 13227 /тринадесет хиляди двеста двадесет и седем/ кв.м., трайно 

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

на земята 5 /пет/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 009024 

/девет хиляди двадесет и четири/, съседи: 80793.9.17, 80793.9.18, 80793.9.199, 

80793.9.19, 80793.9.20, 80793.9.25, 80793.9.57, 80793.9.13, 80793.9.14, 80793.9.15, 

80793.9.16, съгласно АЧОС № 6838/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при 

Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   467/02.02.2021г., № на дело 356, том 2, № в тома 

156; 

 

 

32. Поземлен имот с идентификатор 80793.9.25 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет и 

три, точка, девет, точка, двадесет и пет/, с. Черна гора, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност До гробищата, площ 

13139 /тринадесет хиляди сто тридесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на 
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територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 5 /пет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 009025 /девет хиляди 

двадесет и пет/, съседи: 80793.9.24, 80793.9.199, 80793.9.203, 80793.9.57, 80793.9.26, 

съгласно АЧОС № 6839/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен 

съд гр.Чирпан под Вх.р.№   468/02.02.2021г., № на дело 357, том 2, № в тома 157; 

 

33. Поземлен имот с идентификатор 16691.8.133, /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, осем, точка сто тридесет и три/,  с. Горно Белево, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 15.10.2020г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност 

Кайряка, площ 10091 /десет хиляди деветдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 5 /пет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 008133  /осем хиляди  сто 

тридесет и три/, съседи: 16691.8.132, 16691.8.83, 16691.8.43, 16691.8.47, 16691.8.44, 

16691.8.42, съгласно АЧОС № 6235/10.04.2019г. , вписан в службата по вписванията при 

Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   1257/18.04.2019г., № на дело 637, том 4, № в тома 

15. 

            В качеството си на собственик на тези имоти, Община Братя Даскалови следва да 

ги управлява и стопанисва с цел получаване на приходи от тях. 

Част от описаните имотите са били отдавани под наем до сега, но договорите им 

изтичат към края на стопанската 2020/2021 година. Другата част от имотите са били 

отдавани с едногодишни договори под наем на основание чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ и 

също изтичат до края на тази стопанска година.  

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. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, чл. 5 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане на 
земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови,  Общински съвет 
Братя Даскалови дава съгласие за отдаване под аренда на явен публичен търг за срок 20 
стопански години и определя първоначална тръжна цена на следните общински имоти: 
 

1. Поземлен имот с идентификатор 10673.11.9 /десет хиляди шестстотин седемдесет и три, 

точка, единадесет, точка, девет/, с. Верен, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора по  

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

495/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 

11.02.2021г., адрес на поземления имот : с.Верен, местност Чирпанското шосе, площ 513 

/петстотин и тринадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, 

начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен 

идентификатор: няма, номер но предходен план: 011009 /единадесет хиляди и девет/, 

съседи: 10673.500.149, 10673.500.296, 10673.500.90, 10673.11.8, съгласно АЧОС № 

6688/10.08.2020г., вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2404/13.08.2020г., № на дело 1163, том 6, № в тома 140,  на първоначална 

тръжна цена: 32.00 лева на декар годишно арендно плащане.  
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2. Поземлен имот с идентификатор 10673.16.78 /десет хиляди шестстотин седемдесет и 

три, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и осем/, с. Верен, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-495/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот : с.Верен, местност 

Кангала, площ 588 /петстотин осемдесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер но предходен план 016078 /шестнадесет 

хиляди  седемдесет и осем/, съседи: 10673.16.72, 10673.16.77, съгласно АЧОС № 6689/ 

10.08.2020г., вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   

2403/13.08.2020г., № на дело 1162, том 6, № в тома 139, на първоначална тръжна цена: 

32.00 лева на декар годишно арендно плащане.   

 

3. Поземлен имот с идентификатор 10673.27.52  /десет хиляди шестстотин седемдесет и 

три, точка, двадесет и седем, точка, петдесет и две/, с. Верен, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-495/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот : с.Верен, местност 

Омурбас, площ 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 5 /пет/, 

предишен идентификатор: няма, номер но предходен план 027052 /двадесет и седем 

хиляди петдесет и две/, съседи: 10673.27.70, 10673.500.369, 10673.27.51 съгласно АЧОС 

№ 6690/ 10.08.2020г., вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2402/13.08.2020г., № на дело 1161, том 6, № в тома 138, на първоначална 

тръжна цена: 32.00 лева на декар годишно арендно плащане.   

 

4. Поземлен имот с идентификатор 80793.5.114 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, пет, точка, сто и четиринадесет/, с. Черна гора, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Кайряка, площ 9299 /девет хиляди двеста деветдесет и девет/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 005114 

/пет хиляди сто и четиринадесет/, съседи: 80793.5.68, 80793.5.82, 80793.6.149, 

80793.5.113, 80793.5.66, 80793.5.67, съгласно АЧОС № 6741/17.08.2020г. , вписан в 

службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2500/21.08.2020г., № 

на дело 1233, том 7, № в тома 8, на първоначална тръжна цена: 34.00 лева на декар 

годишно арендно плащане.   

 

5. Поземлен имот с идентификатор 80793.30.17 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, тридесет, точка, седемнадесет/, с. Черна гора, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Каратопрак, площ 22302 /двадесет и две хиляди триста и два/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 030017 
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/тридесет хиляди и седемнадесет/, съседи: 80793.30.5, 80793.30.18, 80793.30.72, 

80793.30.16, 80793.30.4, съгласно АЧОС № 6746/17.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2501/21.08.2020г., № на дело 1234, 

том 7, № в тома 9, на първоначална тръжна цена: 34.00 лева на декар годишно арендно 

плащане.  

 

6. Поземлен имот с идентификатор 80793.38.70 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, тридесет и осем, точка, седемдесет/, с. Черна гора, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Ингров кладенец, площ 1676 /хиляда шестстотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038070 

/тридесет и осем хиляди и седемдесет/, съседи: 80793.38.74, 80793.38.68, 80793.38.80, 

80793.40.202, съгласно АЧОС № 6747/17.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2502/21.08.2020г., № на дело 1235, том 7, № в 

тома 10, на първоначална тръжна цена: 34.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

7. Поземлен имот с идентификатор 80793.38.72 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, тридесет и осем, точка, седемдесет и две/, с. Черна гора, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Ингров кладенец, площ 1846 /хиляда осемстотин четиридесет и шест/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038072 

/тридесет и осем хиляди и седемдесет и две/, съседи: 80793.38.84, 80793.38.68, 

80793.38.74, 80793.40.202, съгласно АЧОС № 6748/17.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2508/21.08.2020г., № на дело 1241, 

том 7, № в тома 16, на първоначална тръжна цена: 34.00 лева на декар годишно арендно 

плащане.  

 

8. Поземлен имот с идентификатор 80793.38.74 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, тридесет и осем, точка, седемдесет и четири/, с. Черна гора, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Ингров кладенец, площ 1241 /хиляда двеста четиридесет и един/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 038074 

/тридесет и осем хиляди и седемдесет и четири/, съседи: 80793.38.72, 80793.38.68, 

80793.38.70, 80793.40.202, съгласно АЧОС № 6749/17.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2507/21.08.2020г., № на дело 1240, 

том 7, № в тома 15, на първоначална тръжна цена: 34.00 лева на декар годишно арендно 

плащане.  

 

9. Поземлен имот с идентификатор 80793.45.16, /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет 

и три, точка, четиридесет и пет, точка, шестнадесет/, с. Черна гора, община Братя 
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Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност 

Бозалъка, площ 3750 /три хиляди седемстотин и петдесет/ кв.м., трайно предназначение 

на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 045016  

/четиридесет и пет хиляди и шестнадесет/, съседи: 80793.45.15, 80793.45.33, 80793.45.31, 

80793.45.17, 80793.32.105, съгласно АЧОС № 6750/17.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2580/26.08.2020г., № на дело 1310, 

том 7, № в тома 85, на първоначална тръжна цена: 34.00 лева на декар годишно арендно 

плащане.  

 

10. Поземлен имот с идентификатор 70562.27.9 /седемдесет хиляди петстотин шестдесет и 

две, точка, двадесет и седем, точка девет/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност Калашлари, площ 

4900 /четири хиляди и деветстотин/ кв.м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 10 /десет/, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 027009  /двадесет и седем хиляди и 

девет/, съседи: 70562.30.23, 70562.27.13, 70562.27.14, съгласно АЧОС № 

6726/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2525/21.08.2020г., № на дело 1256, том 7, № в тома 31, на първоначална тръжна 

цена: 10.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

11. Поземлен имот с идентификатор 70562.97.9 /седемдесет хиляди петстотин шестдесет и 

две, точка, деветдесет и седем, точка девет/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност Юрт 

тепе, площ 6302 /шест хиляди триста и два/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 9 /девет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 097009  /деветдесет и седем 

хиляди и девет/, съседи: 70562.97.10, 70562.147.1, 70562.100.5, 70562.97.8, съгласно 

АЧОС № 6727/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд 

гр.Чирпан под Вх.р.№   2526/21.08.2020г., № на дело 1257, том 7, № в тома 32, на 

първоначална тръжна цена: 10.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

12. Поземлен имот с идентификатор 70562.100.4, /седемдесет хиляди петстотин шестдесет и 

две, точка, сто, точка четири/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, област Стара 

Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение 

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

11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност Юрт тепе, площ 3500 /три 

хиляди и петстотин/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: Нива, категория на земята 9 /девет/, предишен идентификатор: няма, 

номер по предходен план: 100004  /сто хиляди и четири/, съседи: 70562.100.1, 

70562.100.5, 70562.100.3, 70562.100.2, съгласно АЧОС № 6717/12.08.2020г. , вписан в 

службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2516/21.08.2020г., № 
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на дело 1247, том 7, № в тома 22, на първоначална тръжна цена: 10.00 лева на декар 

годишно арендно плащане.  

 

13. Поземлен имот с идентификатор 70562.107.1, /седемдесет хиляди петстотин шестдесет и 

две, точка, сто и седем, точка едно/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, област Стара 

Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение 

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

11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност Имитли, площ 17375 

/седемнадесет хиляди и триста седемдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 107001  /сто и 

седем хиляди и едно/, съседи: 70562.114.264, 70562.107.271, съгласно АЧОС № 

6720/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2519/21.08.2020г., № на дело 1250, том 7, № в тома 25, на първоначална тръжна 

цена: 10.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

14. Поземлен имот с идентификатор 70562.107.14, /седемдесет хиляди петстотин шестдесет 

и две, точка, сто и седем, точка четиринадесет/,  с. Сърневец, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-497/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Сърневец, местност 

Имитли, площ 35661 /тридесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и един/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 107014  

/сто и седем хиляди и четиринадесет/, съседи: 70562.107.15, 70562.107.242, 70562.107.16, 

70562.107.17, съгласно АЧОС № 6719/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2518/21.08.2020г., № на дело 1249, том 7, № в 

тома 24, на първоначална тръжна цена: 10.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

15. Поземлен имот с идентификатор 16691.8.34 /шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет 

и едно, точка, осем, точка, тридесет и четири /,  с. Горно Белево, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност 

Бюка, площ 537 /петстотин тридесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 008034  / осем 

хиляди тридесет и четири/, съседи: 16691.8.30, 16691.8.33, 16691.8.81, 16691.8.65, 

съгласно АЧОС № 6710/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен 

съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2538/24.08.2020г., № на дело 1269, том 7, № в тома 44, на 

първоначална тръжна цена: 28.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

16. Поземлен имот с идентификатор 16691.50.55  /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, петдесет, точка, петдесет и пет /,  с. Горно Белево, община 

Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност 

Над могилките, площ 697 /шестстотин деветдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение 



15 

 

на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 050055  / петдесет 

хиляди и петдесет и пет/, съседи: 16691.50.44, 16691.50.43, 16691.50.12, 16691.50.54, 

16691.50.10 съгласно АЧОС № 6709/12.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2537/24.08.2020г., № на дело 1268, том 7, № в 

тома 43, на първоначална тръжна цена: 28.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

17. Поземлен имот с идентификатор 16691.14.24 /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, четиринадесет, точка двадесет и четири/,  с. Горно Белево, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2020г., адрес на поземления имот: 

с.Горно Белево, местност Дворищата, площ 901 /деветстотин и един/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 014024  

/четиринадесет хиляди двадесет и четири/, съседи: 16691.14.25, 16691.14.27, 16691.14.28, 

16691.14.23, 16691.14.43, съгласно АЧОС № 6592/26.06.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   1605/30.06.2020г., № на дело 763, 

том 4, № в тома 148, на първоначална тръжна цена: 28.00 лева на декар годишно арендно 

плащане.  

 

18. Поземлен имот с идентификатор 56811.16.59  /петдесет и шест хиляди осемстотин и 

единадесет, точка, шестнадесет, точка, петдесет и девет/, с.Плодовитово, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-373/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 14.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Плодовитово, местност 

Над чеирите, площ 1780 /хиляда седемстотин и осемдесет/ кв.м., трайно предназначение 

на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 016059  

/шестнадесет хиляди и петдесет и девет/, съседи: 56811.16.57, 56811.16.74, 56811.16.63, 

56811.16.7, 56811.16.34, 56811.16.60, съгласно АЧОС № 6764/17.08.2020г. , вписан в 

службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2616/31.08.2020г., № 

на дело 1336, том 7, № в тома 110, на първоначална тръжна цена: 35.00 лева на декар 

годишно арендно плащане.  

 

19. Поземлен имот с идентификатор 56811.50.21/петдесет и шест хиляди осемстотин и 

единадесет, точка, петдесет, точка, двадесет и едно/, с.Плодовитово, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-373/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Плодовитово, местност 

Герена, площ 1369 /хиляда триста шестдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 050021  /петдесет 

хиляди двадесет и едно/, съседи: 56811.50.35, 56811.50.22, 56811.50.36, 56811.50.38, 

56811.48.43, 56811.49.25, съгласно АЧОС № 6700/12.08.2020г. , вписан в службата по 

вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2563/25.08.2020г., № на дело 1293, 

том 7, № в тома 68, на първоначална тръжна цена: 35.00 лева на декар годишно арендно 

плащане.  
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20. Поземлен имот с идентификатор 53624.24.1  /петдесет и три хиляди шестстотин двадесет 

и четири, точка, двадесет и четири, точка, едно/, с.Опълченец, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-533/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 14.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Опълченец, местност 

Домуз гьол, площ 1951 /хиляда деветстотин петдесет и един/ кв.м., трайно 

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

на земята 5 /пет/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 024001  

/двадесет и четири хиляди и едно/, съседи: 53624.9.83, 53624.24.50, 53624.24.2, 

53624.9.134, съгласно АЧОС № 6760/17.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2495/21.08.2020г., № на дело 1228, том 7, № в 

тома 3, на първоначална тръжна цена: 26.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

21. Поземлен имот с идентификатор 53624.20.4  /петдесет и три хиляди шестстотин двадесет 

и четири, точка, двадесет, точка, четири/, с.Опълченец, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-533/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 14.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Опълченец, местност Ак бунар, площ 

3934 / три хиляди деветстотин тридесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 5 /пет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 020004  /двадесет хиляди и 

четири/, съседи: 53624.20.11, 53624.20.5, 53624.20.40, 53624.21.160, съгласно АЧОС № 

6759/17.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   2615/31.08.2020г., № на дело 1335, том 7, № в тома 109, на първоначална 

тръжна цена: 26.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

22. Поземлен имот с идентификатор 53624.41.51 /петдесет и три хиляди шестстотин 

двадесет и четири, точка, четиридесет и едно, точка, петдесет и едно/, с.Опълченец, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-533/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 14.09.2020г., адрес на поземления имот: 

с.Опълченец, местност Брестчетата, площ 1507 /хиляда петстотин и седем/ кв.м., трайно 

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

на земята 5 /пет/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 041051  

/четиридесет и една хиляди петдесет и едно/, съседи: 53624.41.52, 53624.41.95, 

53624.41.13,  съгласно АЧОС № 6762/17.08.2020г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   2530/21.08.2020г., № на дело 1261, том 7, № в 

тома 36, на първоначална тръжна цена: 26.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

23. Поземлен имот с идентификатор 51072.75.15  /петдесет и една хиляди седемдесет и две, 

точка, седемдесет и пет, точка петнадесет/, с.Найденово, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-371/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 15.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Найденово, местност 

Тоспите, площ 841 /осемстотин четиридесет и един/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 

/четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 075015  /седемдесет 

и пет хиляди и петнадесет/, съседи: 51072.75.16, 51072.74.210, 51072.75.14, 51072.75.165,  
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съгласно АЧОС № 6086/31.01.2019г. , вписан в службата по вписванията при Районен 

съд гр.Чирпан под Вх.р.№  331/13.02.2019г., № на дело 152, том 1, № в тома 144, на 

първоначална тръжна цена: 33.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

24. Поземлен имот с идентификатор 51072.76.29  /петдесет и една хиляди седемдесет и две, 

точка, седемдесет и шест, точка двадесет и девет/, с.Найденово, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-371/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 15.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Найденово, местност 

Тоспите, площ 2009 /две хиляди и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 076029  /седемдесет и шест хиляди 

двадесет и девет/, съседи: 51072.76.28, 51072.76.16, 51072.76.15, 51072.76.30, 

51072.77.132,  съгласно АЧОС № 6085/31.01.2019г. , вписан в службата по вписванията 

при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№  332/13.02.2019г., № на дело 153, том 1, № в тома 

145, на първоначална тръжна цена: 33.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

25. Поземлен имот с идентификатор 53850.29.110 /петдесет и три хиляди осемстотин и 

петдесет, точка, двадесет и девет, точка, сто и десет/, с.Оризово, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-534/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 11.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Оризово, местност 

Долап олча, площ 16193 /шестнадесет хиляди сто деветдесет и три/ кв.м., трайно 

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

на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000110  

/сто и десет/, съседи: 53850.28.111, 53850.29.30, 53850.29.39, 53850.29.37, 53850.29.38, 

53850.29.36, 53850.29.31, 53850.29.108, 53850.29.94, 53850.27.111, съгласно АЧОС № 

6740/14.08.2020г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№  2499/21.08.2020г., № на дело 1232, том 7, № в тома 7, на първоначална тръжна 

цена: 32.00 лева на декар годишно арендно плащане.   

 

26. Поземлен имот с идентификатор 16691.29.19 /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, двадесет и девет, точка деветнадесет/,  с. Горно Белево, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2020г., адрес на поземления имот: 

с.Горно Белево, местност Големия бозалък, площ 69093 /шестдесет и девет хиляди 

деветдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен идентификатор: няма, 

номер по предходен план: 029019  /двадесет и девет хиляди и деветнадесет/, съседи: 

16691.29.38, 16691.29.20, 16691.29.7, 16691.29.8, 16691.29.9, 16691.29.10, 16691.29.11, 

16691.29.12, 16691.29.13, 16691.29.18, съгласно АЧОС № 6591/26.06.2020г. , вписан в 

службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   1606/30.06.2020г., № 

на дело 764, том 4, № в тома 149, на първоначална тръжна цена: 28.00 лева на декар 

годишно арендно плащане.  

 

27. Поземлен имот с идентификатор 16691.29.21 /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, двадесет и девет, точка двадесет и едно/,  с. Горно Белево, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 
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регистри, одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: 

с.Горно Белево, местност Големия бозалък, площ 99991 /деветдесет и девет хиляди 

деветстотин деветдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 029021  /двадесет и девет хиляди 

двадесет и едно/, съседи: 16691.29.38, 16691.29.43, 16691.29.5, 16691.29.6, 16691.29.20, 

съгласно АЧОС № 6846/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен 

съд гр.Чирпан под Вх.р.№  475/02.02.2021г., № на дело 364, том 2, № в тома 164, на 

първоначална тръжна цена: 28.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

28. Поземлен имот с идентификатор 16691.48.19, /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, четиридесет и осем, точка деветнадесет/,  с. Горно Белево, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: 

с.Горно Белево, местност Казлъка, площ 15282 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и 

два/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: Нива, категория на земята 9 /девет/, предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 048019  /четиридесет и осем хиляди и деветнадесет/, съседи: 

16691.48.20, 16691.48.53, 16691.48.52, 16691.48.18, 16691.48.17, съгласно АЧОС № 

6847/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   499/03.02.2021г., № на дело 374, том 2, № в тома 174, на първоначална тръжна 

цена: 28.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

29. Поземлен имот с идентификатор 16691.50.6 /шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет 

и едно, точка, петдесет, точка шест/,  с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност Над могилките, 

площ 4407 /четири хиляди четиристотин и седем/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 9 /девет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 050006  /петдесет хиляди и 

шест/, съседи: 16691.48.52, 16691.50.7, 16691.50.8, 16691.50.5, съгласно АЧОС № 

6848/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 

Вх.р.№   500/03.02.2021г., № на дело 375, том 2, № в тома 175, на първоначална тръжна 

цена: 28.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

30. Поземлен имот 16691.50.39 /шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет и едно, точка, 

петдесет, точка тридесет и девет/,  с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 16.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност Над могилките, 

площ 3300 /три хиляди и триста/ кв.м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 4 /четири/, предишен 

идентификатор: няма, Номер по предходен план: 050039  /петдесет хиляди тридесет и 

девет/, съседи: 16691.51.21, 16691.50.38, 16691.50.50, 16691.50.40, съгласно АЧОС № 

6849/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан под 
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Вх.р.№   501/03.02.2021г., № на дело 376, том 2, № в тома 176, на първоначална тръжна 

цена: 28.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

31. Поземлен имот с идентификатор 80793.9.24 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет и 

три, точка, девет, точка, двадесет и четири/, с. Черна гора, община Братя Даскалови, 

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

Заповед № РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност До 

гробищата, площ 13227 /тринадесет хиляди двеста двадесет и седем/ кв.м., трайно 

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

на земята 5 /пет/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 009024 

/девет хиляди двадесет и четири/, съседи: 80793.9.17, 80793.9.18, 80793.9.199, 

80793.9.19, 80793.9.20, 80793.9.25, 80793.9.57, 80793.9.13, 80793.9.14, 80793.9.15, 

80793.9.16, съгласно АЧОС № 6838/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при 

Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   467/02.02.2021г., № на дело 356, том 2, № в тома 

156, на първоначална тръжна цена: 34.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

32. Поземлен имот с идентификатор 80793.9.25 /осемдесет хиляди седемстотин деветдесет и 

три, точка, девет, точка, двадесет и пет/, с. Черна гора, община Братя Даскалови, област 

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

№ РД-18-535/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 

е от 10.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност До гробищата, площ 

13139 /тринадесет хиляди сто тридесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 5 /пет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 009025 /девет хиляди 

двадесет и пет/, съседи: 80793.9.24, 80793.9.199, 80793.9.203, 80793.9.57, 80793.9.26, 

съгласно АЧОС № 6839/21.01.2021г. , вписан в службата по вписванията при Районен 

съд гр.Чирпан под Вх.р.№   468/02.02.2021г., № на дело 357, том 2, № в тома 157, на 

първоначална тръжна цена: 34.00 лева на декар годишно арендно плащане.  

 

33. 
Поземлен имот с идентификатор 16691.8.133, /шестнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и едно, точка, осем, точка сто тридесет и три/,  с. Горно Белево, община 

Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-530/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

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

поземления имот е от 15.10.2020г., адрес на поземления имот: с.Горно Белево, местност 

Кайряка, площ 10091 /десет хиляди деветдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята 5 /пет/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 008133  /осем хиляди  сто 

тридесет и три/, съседи: 16691.8.132, 16691.8.83, 16691.8.43, 16691.8.47, 16691.8.44, 

16691.8.42, съгласно АЧОС № 6235/10.04.2019г. , вписан в службата по вписванията при 

Районен съд гр.Чирпан под Вх.р.№   1257/18.04.2019г., № на дело 637, том 4, № в тома 

15, на първоначална тръжна цена: 32.00 лева на декар годишно арендно плащане.  
 
ІІ. Цената на всички договори за наем и аренда със срок на ползване над три години се 
актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански години, след 
решение на Общинския съвет.  

 
ІІІ. Определя 30% от постъплeнията от годишните арендни плащания да се използват от 
кметовете и кметските наместници за дейности от местно значение.  
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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                                                                         

 

Съгласувал: ………………………. 

Янка Гайдаджийска  – Директор на Дирекция  „УТИСПП”     

 

Изготвил: ………………………. 

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”                                          

 

 

 

 
           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


