
           
           

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА 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: Продажба на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, с.Малко 

Дряново – частна общинска собственост на публичен търг и определяне на 

първоначална тръжна цена. 

 

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 Община Братя Даскалови е собственик на имот с поземлен идентификатор 

46588.20.72, с.Малко Дряново, общ. Братя Даскалови, обл.Стара Загора по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-

368/07.02.20218 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на 

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

04.09.2020 г. , адрес на поземления имот: с.Малко Дряново, местност „…………..”, 

площ 3446 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята:0 /нула/, 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 00072, съседи: 46588.20.1, 

46588.64.6, 46588.64.10, 46588.86.22, 46588.200.136, 46588.200.2, 46588.200.72, 

46588.79.134, 46588.21.138, 46588.21.136 - частна общинска собственост.     

Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2022 година на Община Братя Даскалови в точка ІІ.10. 

Данъчната оценка на имота е 6823,10 /Шест хиляди осемстотин двадесет и 

три лева и десет стотинки/ лева. 

Кметът на община Братя Даскалови е възложил извършване на пазарна оценка 

на имота, която възлиза на 7030,00 лева. 

Съгласно разпоредбите на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение 

на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг. Предвид изложеното, 

предлагам Общински съвет при Община Братя Даскалови да вземе следното, 

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


 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 

 

1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 35 ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за продажба 

на имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, с.Малко Дряново, общ. Братя 

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

одобрени със Заповед РД – 18-368/07.02.20218 г. на Изпълнителен директор на АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот: е от 04.09.2020 г. , адрес на поземления имот: с.Малко Дряново, 

местност „…………..”, площ 3446 кв.м., трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, 

категория на земята:0 /нула/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен 

план: 00072, съседи: 46588.20.1, 46588.64.6, 46588.64.10, 46588.86.22, 46588.200.136, 

46588.200.2, 46588.200.72, 46588.79.134, 46588.21.138, 46588.21.136 - частна общинска 

собственост на първоначална тръжна цена общо за имота в размер на 7030.00 /Седем 

хиляди и тридесет/ лева 

2. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да проведе търга и сключи 

договор със спечелилият участник. 

          3.  Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на общинския имот да се 

използват  за финансиране на основен и текущ ремонт и за изграждането на социалната 

и техническата инфраструктура на територията на с. Малко Дряново. 

 

 

 

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови      

  

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

 

Изготвил:  

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”                                          
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