
   

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
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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: Отдаване  под наем на публичен търг на УПИ І и УПИ ІІ  кв. 54 по плана на 

с. Мирово и определяне на първоначални тръжни наемни цени. 

 

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 следните имоти: 

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“. 

 

Имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 година на Община Братя Даскалови в точка: ІІІ. 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с номера 26  и 27. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

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

местната администрация, чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост и 

чл. 20, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общин ско имущество на Община Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови 

дава съгласието си за отдаване под наем на явен публичен търг за срок 10 години на 

следните общински имоти: 

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“. 

 

ІІ.   На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост Общински съвет     

Братя Даскалови определя  първоначална тръжна цена както следва:  

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“ на първоначална 

тръжна цена 52 лева на декар  годишен наем без ДДС; 

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“ на първоначална тръжна цена 52 лева на декар годишен наем без ДДС. 

 



    ІІІ. Определя 30% от постъплeнията от годишните наемни плащания на имотите по 
точка ІІ.1 и ІІ.2 да се използват за дейности от местно значение от кмета на кметство с. 
Мирово. 
    

     

 

ІV. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на оповестения явен публичен търг и да 

подпише договор за отдаване под наем със спечелилите търга контрагенти. 

 

 

Вносител, 

 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови,  

 

 

 

 

Съгласувал: ………………………. 

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил: ………………………. 

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, (1)
	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, (1)

