
           
 

 

 

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 инж. Иван Стоянов Танев 

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

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

собственост за 2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска 

собственост 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост – продажба на земя - 

частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда 

се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата 

по чл. 8, ал. 2от ЗОС. Съгласно чл. 45,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, собственикът на законно 

построена сграда върху земя – частна общинска собственост може да закупи 

прилежащия й терен, ако същият е урегулиран съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията в самостоятелен урегулиран поземлен имот.  

Община Братя Даскалови е собственик на имот:  

 

 УПИ ІІ в квартал 80 по плана на с. Опълченец, с площ от 1100 кв. м. – частна 

общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

1146/11.10.2012 г. , вписан в службата по вписванията: вх. рег. № 4234, дело № 

1826, том 10, № в тома 42/ 17.10.2012 г. при граници: Север -   Улица ОК 165 - 

ОК 164, Изток -   Озеленяване, Юг -  Озеленяване, Запад -  УПИ І-376  

Имотът е прилежащ терен към масивна вилна сграда, собственост на физическо 

лице, което желае да закупи прилежащият терен към нея.  

 

 

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 
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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 2022 година на Община Братя Даскалови като включва : в точка ІХ. 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА БЕЗ ТЪРГ -  НОВА ТОЧКА: 7 

 УПИ ІІ в квартал 80 по плана на с. Опълченец, с площ от 1100 кв. м., съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 1146/11.10.2012 г. , вписан в службата 

по вписванията: вх. рег. № 4234, дело № 1826, том 10, № в тома 42/ 17.10.2012 г. 

при граници: Север -   Улица ОК 165 - ОК 164, Изток -   Озеленяване, Юг -  

Озеленяване, Запад -  УПИ І-376 – частна общинска собственост 

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 2022 година на Община Братя Даскалови. 

 

 

 

Вносител, 

 

Инж. ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – Обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил:  

Венета Иванова – Гл. специалист ОС 
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