
 

 

              
           

 

 

 

 

 

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: Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови Георги 

Янев Стойков от гр.Казанлък чрез продажба на частта на общината в урегулиран 

поземлен имот ІХ-23, квартал 11 по плана на с.Горно Белево 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Братя Даскалови е съсобственик с Георги Янев Стойков от гр.Казанлък в 

урегулиран поземлен имот / УПИ / ІХ-23, квартал 11 по плана на с.Горно Белево  на 

160/670 идеални части съгласно Акт за частна общинска собственост № 7208/31.03.2022 

година. 

Постъпило е Заявление с Вх. № 94-00-99 / 15.03.2022 г. от Георги Янев Стойков от 

гр.Казанлък за прекратяване на съсобствеността между него и Община Братя Даскалови 

чрез продажба на частта на общината в урегулиран поземлен имот ІХ-23, квартал 11 по 

плана на с.Горно Белево с площ от 160 /сто и шестдесет/ кв. м. при граници:  Север - УПИ 

Х-24 и УПИ VIII-22, Изток - Улица ОТ 38 - ОТ 37, Юг - Улица ОТ 36 - ОТ 37, Запад - 

Улица ОТ 21 - ОТ 36  – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 7208/31.03.2022 година. 

 Георги Янев Стойков е собственик на жилищна и стопански сгради и част от същият 

урегулиран поземлен имот с площ от 510  кв.м. съгласно нотариален акт № 50/23.11.2021 

г. 

Данъчната оценка на общинската част от имота с площ от 160 /сто и шестдесет/ кв.м. е 

333.70 / триста тридесет и три лева и седемдесет стотинки / лева. 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет 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


 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл. 41, ал. 2, т.1 и 

чл.44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови дава 

съгласието си за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на община Братя 

Даскалови в урегулиран поземлен имот ІХ-23, квартал 11 по плана на с.Горно Белево с 

площ 160 /сто и шестдесет/ кв.м. при граници:  Север - УПИ Х-24 и УПИ VIII-22, Изток - 

Улица ОТ 38 - ОТ 37, Юг - Улица ОТ 36 - ОТ 37, Запад - Улица ОТ 21 - ОТ 36 – частна 

общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост собственост № 

7208/31.03.2022 година на Георги Янев Стойков, собственик на жилищна и стопански 

сгради и част от същият урегулиран поземлен имот с площ от 510  кв.м. съгласно 

нотариален акт № 50/23.11.2021 г. 

2. На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет 

Братя Даскалови определя за общинската част от имота 160  /сто и шестдесет/ квадратни 

метра  цена в размер на 640.00 / Шестстотин и четиридесет  / лв. без ДДС.  

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

 

 

Изготвил:  

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”     

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


