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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 Инж. Иван 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 имоти общинска 

собственост 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Братя Даскалови е собственик на имот с поземлен идентификатор № 

56811.17.32, с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, обл. 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: няма данни 

за изменение, адрес на поземления имот: с. Плодовитово, местност „Чиирите“, площ 

488 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

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

предишен идентификатор: 56811.17.26, номер по предходен план: 017026 - общинска 

частна собственост, съседи: 56811.17.31, 56811.16.74, 56811.17.33, 56811.17.13, 

56811.17.30  

Община Братя Даскалови е собственик на : 

 1. УПИ І,  кв. 54 с площ от 2280 кв. м. по плана на с. Мирово, съгласно АЧОС № 

7583/12.10.2022г., вписан в службата по вписванията при Районен съд гр. Чирпан под 

Вх. р. №  4398/03.11.2022г., дело №  3294, том 17, номер в тома 37,  при граници :  

Север - Улица ОТ 45 - ОТ 43, Изток -  УПИ II, Юг - Улица ОТ 48 - ОТ 49,Запад - Улица 

ОТ 45 - ОТ 48, отреден за „Приемателен пункт за яйца и мляко“. 

2. УПИ ІІ,  кв. 54 с площ от 2706 кв .м. по плана на с. Мирово, съгласно 

АЧОС № 7584/12.10.2022г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр. 

Чирпан под Вх .р. №  4399/03.11.2022г., дело №  3295, том 17, номер в тома 38.  при 

граници: Север - Улица ОТ 45 - ОТ 44 - ОТ 43, Изток - Улица ОТ 43 - ОТ 49, Юг - 

Улица ОТ 48 - ОТ 49, Запад - Улица ОТ 45 - ОТ 48, отреден за „Магазин РПК – за 

пластмасови изделия и трафопост. Парцелите са свободни към момента и могат да се 



отдадат под наем. На основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС,  свободните 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. Отдаването под наем на тези имоти се извършва от 

кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс.                                                                                                                                                                                  

Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета 

на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. 

 

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: 8 

1. Поземлен имот с идентификатор № 56811.17.32, с. Плодовитово, общ.Братя 

Даскалови, обл. 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: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Плодовитово, 

местност „Чиирите“, площ 488 кв.м., трайно предназначение на територията: 

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

категория на земята: 0, предишен идентификатор: 56811.17.26, номер по предходен 

план: 017026, съседи: 56811.17.31, 56811.16.74, 56811.17.33, 56811.17.13, 56811.17.30 - 

общинска частна собственост, в точка ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ЯВЕН 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  - НОВИ ТОЧКИ: 26 И 27 
1. УПИ І,  кв. 54 с площ от 2280 кв. м. по плана на с. Мирово, съгласно АЧОС № 

7583/12.10.2022г., вписан в службата по вписванията при Районен съд гр. Чирпан под 

Вх. р. №  4398/03.11.2022г., дело №  3294, том 17, номер в тома 37,  при граници :  

Север - Улица ОТ 45 - ОТ 43, Изток -  УПИ II, Юг - Улица ОТ 48 - ОТ 49,Запад - Улица 

ОТ 45 - ОТ 48, отреден за „Приемателен пункт за яйца и мляко“. 

2. УПИ ІІ,  кв. 54 с площ от 2706 кв .м. по плана на с. Мирово, съгласно АЧОС № 

7584/12.10.2022г. , вписан в службата по вписванията при Районен съд гр. Чирпан под 

Вх .р. №  4399/03.11.2022г., дело №  3295, том 17, номер в тома 38.  при граници: 

Север - Улица ОТ 45 - ОТ 44 - ОТ 43, Изток - Улица ОТ 43 - ОТ 49, Юг - Улица ОТ 48 

- ОТ 49, Запад - Улица ОТ 45 - ОТ 48, отреден за „Магазин РПК – за пластмасови 

изделия и трафопост 

 

    

 



 

 

 

  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 „Общинска собственост”     
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