
 Програма за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост,  

за  2012  г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната  програма  за  управление  и  разпореждане  с  имоти  – 
общинската собственост   е  разработена  на основание разпоредбите на 
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,чл.6,ал.1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ 
гъвкавост  при  неговото  изпълнение  и   може  да  се  актуализира  през 
годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният  принцип  при  управлението  и  разпореждане  с  имоти 
общинска  собственост  трябва  да  е  съобразен  с  чл.11  ал.1  от  Закона  за 
общинската собственост, където законово са регламентирани принципите 
за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, 
съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването  ,  управлението  и  разпореждането  с  недвижими  и 
движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на 
Общински  съвет,  съобразно  разпоредбите  на  Наредбата  за  реда  за 
придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общинско  имущество  на 
Общински съвет –Братя Даскалови

Основният ангажимент на Община Братя Даскалови е да стопанисва 
и  се  грижи  за  имотите  публична  общинска  собственост,  като  добър 
стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. 
Освен  от  собствени  средства,  залегнали  в  бюджета,  нов  момент  в 
поддръжката  и  реконструкцията  им  е  усвояването  на  средства  от 
европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Братя 
Даскалови  да  участва  в  такъв  вид  програми,  както  и  за  изпълнение  на 
капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. 
Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, 
което  носи   приходи  в  общинския  бюджет  чрез  събиране  на  наеми, 
приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.

Конкретни  действия  по  управление  и  разпореждане  с  имоти  – 
общинска собственост
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ІІ.  ОПИСАНИЕ  НА  ИМОТИТЕ,  КОИТО  ОБЩИНАТА  ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА 

А. Обекти с открита процедура
1.1. Имот  №  019004  –  2,242   дка  с  НТП:Нива  от  ІІІ  категория  в 

местността „Стопански двор” по КВС на с.Черна гора
1.2. Имот  №  019036  –  1,532   дка  с  НТП:Нива  от  ІІІ  категория  в 

местността „Стопански двор” по КВС на с.Черна гора
1.3. Имот  №  007277  –  1,021   дка  с  НТП:Нива  от  ІV  категория  в 

местността „……” по КВС на с.Партизанин
УПИ VІІІ,кв.57 по плана на с.Мирово с  площ от  1360 кв.м.  отреден за 
„Индивидуално жилищно строителство”
Б. Обекти за които предстои откриване на процедура за продажба

1.1 Имот № 019020 – 1.646  дка с НТП:Нива от ІІІ категория в местността 
„Стопански двор” по КВС на с.Черна гора

1.2 Имот № 019023 – 1.320  дка с НТП:Нива от ІІІ категория в местността 
„Стопански двор” по КВС на с.Черна гора

1.3 Урегулиран поземлен имот  ІV-211,213 отреден за “Училище и детска 
градина”, в кв.28 по плана на с.Найденово, с площ от 6030 кв.м,в едно с 
построените в него бивша училищна сграда със застроена площ от 471 
кв.м.,общежитие със застроена площ от 370 кв.м. и външна тоалетна с 
площ от 16 кв.м. при граници: Изток – Улица ОК 96 – ОК 119, Запад – 
Улица ОК 142 – ОК 143, Север – УПИ ІІІ-209 и УПИ VІ общ.,Юг – УПИ V 
Църква/АОС № 441/19.06.2008 г./.

1.4 Урегулиран поземлен имот  ІХ-224 отреден за “Училище”, в кв.29 по 
плана на с.Голям Дол, с площ от 3880 кв.м,в едно с построените в него 
бивша училищна сграда със застроена площ от 427 кв.м. и външна 
тоалетна с площ от 10 кв.м. при граници:Изток – УПИ Х-223  и УПИ ХІ-
220,Запад – Улица ОК 107 – ОК 109 – ОК 126, Север – Улица ОК 107 – ОК 
– 110 – ОК 111,Юг – упи VІІІ-219/АОС № 442/19.06.2008 г./.

1.5 Урегулиран поземлен имот  І отреден за “Училище”, в кв.26 по плана 
на с.Медово, с площ от 8620 кв.м,в едно с построените в него бивша 
училищна сграда със застроена площ от 459 кв.м.,бивш ДДЮ със 
застроена площ от 473,бивши физкултурен салон – 249 кв.м.,пералня – 60 
кв.м.,навес – 58 кв.м.,друга стопанска сграда – 66 кв.м. и външна тоалетна 
с площ от 52 кв.м. при граници: /АОС № 446/26.06.2008 г./
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1.6 Урегулиран поземлен имот  І отреден за “ОДЗ,”, в кв.26 по плана на 
с.Съединение, с площ от 3274 кв.м,в едно с построената в него бивша 
училищна сграда със застроена площ от 400 кв.м. и външна тоалетна с 
площ от 10 кв.м. при граници: Изток – УПИ ІІ-общ.,Запад – Улица ОК 63 – 
ОК 62 – ОК 65,Север – Улица ОК 63 – ОК 205 – ОК 25,Юг – УПИ ІХ-110 
и УПИ VІІІ-111/АОС № 444/26.06.2008 г./.

1.7 Урегулиран поземлен имот  ІІ отреден за “Училище”, в кв.24 по плана 
на с.Малко Дряново, с площ от 567 кв.м,в едно с построената в него бивша 
училищна сграда със застроена площ от 258 кв.м. при граници: Изток – 
Улица ОК 95 – ОК 104 – ОК 105 – ОК 123,  Запад – УПИ І-ОБЩ.,Север – 
Улица ОК 93 – ОК 94 – ОК 95,  Юг – УПИ І-ОБЩ./АОС № 445/26.06.2008 
г./.

1.8 Урегулиран поземлен имот  ХVІІІ-672  в кв.21 по плана на с.Гранит, с 
площ от 3866 кв.м,в едно с развалини от изгоряла стара училищна сграда 
при граници: Изток – Улица ОК 42 – ОК 76, Запад – УПИ ІХ-206, Север – 
УПИ VІ-207.,Юг – УПИ VІІІІ204- Църква и УПИ  ХХ-674.Продажбата ще 
се извърши след актуване на имота.

1.9 Имот № 053010 – 3.109 дка от ІІІ-та категория с НТП:Друг

ІІІ.  ОПИСАНИЕ  НА  ИМОТИТЕ,  КОИТО  ОБЩИНАТА  ИМА 
НАМЕРЕНИЕ  ДА ПРЕДЛОЖИ  ЗА ОТДАВАНЕ  ПОД  НАЕМ  ЧРЕЗ 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

1.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  317  /
22.07.2004г./ представляващ помещение за търговска дейност с площ  150 
кв.м. намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Читалище 
със ЗП 350 кв.м в с.Оризово.Имотът  се ползва за търговска дейност.

2.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  315  /
22.07.2004г./  представляващ  помещения  за  търговска  дейност  с  площ 
съответно 80 кв.м и 110 кв.м.,  намиращи се на първи етаж в двуетажна 
масивна сграда – Читалище със ЗП 378 кв.м в с.Братя Даскалови.

ІV.  ОПИСАНИЕ  НА  ИМОТИТЕ,  КОИТО  ОБЩИНАТА  ИМА 
НАМЕРЕНИЕ  ДА  ПРЕДЛОЖИ  ЗА  ОТДАВАНЕ  ПОД  НАЕМ  БЕЗ 
ТЪРГ ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ

1.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  148  /
18.06.2001г./ представляващ здравна служба с.Плодовитово с площ 90 кв.м 
, намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 156 кв.м. 
Имотът   се  ползва  за  лекарски кабинет ,  манипулационна  и  др.здравни 
нужди
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2.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  141  /
18.06.2001г./  представляващ здравна  служба с.Мирово с  площ 49 кв.м , 
намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 160 кв.м. 
Имотът   се  ползва  за  лекарски кабинет ,  манипулационна  и  др.здравни 
нужди

3.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  153  /
14.01.2002г./ представляващ здравна служба с.Оризово с площ 109 кв.м , 
намиращо се на първи и втори етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 150 
кв.м.  Имотът   се  ползва  за  лекарски  кабинет  ,  манипулационна  и 
др.здравни нужди

4.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  140  /
18.06.2001г./ представляващ здравна служба с.Черна гора с площ 104 кв.м , 
намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 412 кв.м. 
Имотът   се  ползва  за  лекарски  кабинет  ,манипулационна  и  др.здравни 
нужди

5.  Имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  10  /04.12.1998г./ 
представляващ здравна служба с.Опълченец с площ 50 кв.м , намиращо се 
на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 50 кв.м. Имотът  се 
ползва за лекарски кабинет ,манипулационна и др.здравни нужди

6.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  180  /
18.01.2002г./  представляващ  здравна  служба  с.Гранит  с  площ  91  кв.м  , 
намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 166  кв.м. 
Имотът   се  ползва  за  лекарски кабинет ,  манипулационна  и  др.здравни 
нужди

7.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  № 
142/18.06.2001г./ представляващ здравна служба с.Партизанин с площ 67 
кв.м , намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 290 
кв.м.  Имотът   се  ползва  за  лекарски  кабинет  ,  манипулационна  и 
др.здравни нужди

8.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  146  /
18.06.2001г./ представляващ здравна служба с.Горно Белево с площ 51 кв.м 
, намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 56 кв.м. 
Имотът   се  ползва  за  лекарски кабинет ,  манипулационна  и  др.здравни 
нужди

9.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  3  /
13.05.1998г./ представляващ здравна служба с.Братя Даскалови с площ 105 
кв.м , намиращо се на първи етаж в четириетажна масивна сграда със ЗП 
410  кв.м.  Имотът   се  ползва  за  лекарски  кабинет,   манипулационна  и 
др.здравни нужди

10.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост   представляващ 
здравна служба с.Голям Дол с площ 20 кв.м , намиращо се на втори етаж в 
двуетажна масивна сграда със ЗП 195 кв.м. Имотът  се ползва за лекарски 
кабинет ,манипулационна и др.здравни нужди
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11.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  № 
144/18.06.2001г./ представляващ здравна служба с.Найденово с площ 200 
кв.м , намиращо се на първи етаж и част от приземен етаж в двуетажна 
масивна сграда със ЗП 172 кв.м. Имотът  се ползва за лекарски кабинет 
,манипулационна и др.здравни нужди.

12.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  156  /
14.01.2002г./ представляващ здравна служба с.Съединение с площ 20 кв.м , 
намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 110 кв.м. 
Имотът   се  ползва  за  лекарски кабинет ,  манипулационна  и  др.здравни 
нужди

13.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  301  /
13.04.2004г./ представляващ здравна служба с.Сърневец с площ 80 кв.м , 
намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 85 кв.м. 
Имотът   се  ползва  за  лекарски кабинет ,  манипулационна  и  др.здравни 
нужди

14.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  145  /
18.06.2001г./ представляващ здравна служба с.Малко Дряново с площ 30 
кв.м , намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 165 
кв.м.  Имотът   се  ползва  за  лекарски  кабинет  ,  манипулационна  и 
др.здравни нужди

15.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  154  /
14.01.2002г./ представляващ здравна служба с.Горно Ново село с площ 25 
кв.м , намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 135 
кв.м.  Имотът   се  ползва  за  лекарски  кабинет  ,  манипулационна  и 
др.здравни нужди

16.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  143  /
18.06.2001г./ представляващ здравна служба с.Православ с площ 30 кв.м , 
намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 211 кв.м. 
Имотът   се  ползва  за  лекарски кабинет ,  манипулационна  и  др.здравни 
нужди

17.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  147  /
18.06.2001г./  представляващ  здравна  служба  с.Верен  с  площ  60  кв.м  , 
намиращо се на първи и втори етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 132 
кв.м.  Имотът   се  ползва  за  лекарски  кабинет  ,  манипулационна  и 
др.здравни нужди

18.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  /АОС  №  155  /
14.01.2002г./  представляващ здравна  служба  с.Медово  с  площ 50 кв.м  , 
намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 182. кв.м. 
Имотът   се  ползва  за  лекарски кабинет ,  манипулационна  и  др.здравни 
нужди

19.  Част  от  имот  публична  общинска  собственост  представляващ 
сглобяем павилион-здравна  служба с.Кольо Мариново  с  площ 25 кв.м , 
намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 50 кв.м. 
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Имотът   се  ползва  за  лекарски кабинет ,  манипулационна  и  др.здравни 
нужди

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА 

А. С открита процедура
няма
Б. За които предстои откриване на процедура

1. Учредяване на  право на прокарване на подземен ел кабел  за 
изграждане на фотоволтаичен парк в УПИ Х-291 в кв.15  по плана на 
с.Малко Дряново  в полза на Слави Стефанов Лангуров   като собственик 
на имота , съгласно нот.акт №  190,том.ІХ,дело 1306/22.11.2011 година и 
нот.акт № 4,том ІХ,дело 1163/28.10.2011 година.

2. Учредяване на  право на прокарване на подземен ел кабел  за 
изграждане на фотоволтаичен парк в УПИ V-196 в кв.33  по плана на 
с.Сърневец  в полза на Емилия Стойчева Димитрова-Тодорова   като 
собственик на имота , съгласно нот.акт №  29,том.ІІІ,дело 390/30.08.2011 
година.

3. Учредяване на  право на прокарване на подземен ел кабел  за 
изграждане на фотоволтаичен парк в УПИ Х-62 и ХІ-62 в кв.9  по плана на 
с.Марково  в полза на Александра Костдинова Христова   като собственик 
на имота , съгласно нот.акт № 15,том.ІІІ,дело 376/25.08.2011 година.

4. Учредяване на  право на прокарване на подземен ел кабел  за 
изграждане на фотоволтаичен парк в имот № 008032  по КВС на с.Верен  в 
полза на „Лендхилс” ЕООД    като собственик на имота , съгласно нот.акт 
№  8,том.І,дело 4/11.01.2011 година

VІ.ОПИСАНИЕ  НА  ИМОТИТЕ   ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА 
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ  ПОД  НАЕМ, СЛЕД  ИЗТИЧАНЕ НА 
СРОКА НА ДОГОВОРА С НАЕМАТЕЛИТЕ  

1. Язовир имот № 000154 – 50.366 дка с.Малко Дряново /АОС 
№ 76/02.07.2000 година/

Срок на договора до 30.12.2011г.

2. Язовир имот № 000005 – 23,677 дка с.Съединение /АОС № 
164/18.01.2002 година/

Срок на договора до 30.12.2011г.

 3.  Язовир  имот № 000834 –  171,388 дка  с.Братя  Даскалови 
/АОС № 71/23.06.2000 година/

Срок на договора до 15.01.2012г.

6


