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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 Танев - Кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2021 година на Община Братя Даскалови на имоти общинска 

собственост за отдаване под наем на публичен търг. 

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост – свободни 

нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите 

на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, 

могат да се отдават под наем на трети лица. Съгласно чл. 14 ал. 2 от ЗОС - отдаването 

им под наем се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или 

публично оповестен конкурс и въз основа на резултатите от търга или конкурса се 

сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него 

длъжностно лице. 

 

Община Братя Даскалови е собственик на имоти, както следва: 

 УПИ І, кв.72 с.Мирово с площ от 1900 кв.м.  

 УПИ ІІ, кв.72 с.Мирово с площ от 17000 кв.м. 

 

Горепосочените имоти са свободни и могат да се предоставят под наем за 

земеделски нужди след провеждане на публичен търг за срок до 10 години. Срока е 

определен от общинския съвет в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

I. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Братя 

Даскалови допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2021 година на Община Братя Даскалови като включва в ІІІ. 
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ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  

-  НОВИ ТОЧКИ: 17 и 18 

 

17. УПИ І, кв.72 с.Мирово с площ от 1900 кв.м. 

18. УПИ ІІ, кв..72 с.Мирово с площ от 17000 кв.м. 

 

II. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови или упълномощено от него лице да 

извърши актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2021 година на Община Братя Даскалови. 

 

 

 

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”                                          
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