
           
 

 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ  

 

 

 

Д ОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев – кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен- план схема към Подробен 

устройствен план в границите на урбанизираната територия на с. Гранит по улица с 

осова точка 84, осова точка 84а, осова точка 86а с обща дължина 168 м. и подробен 

устройствен план – парцеларен план за поземлен имот 17717.36.466 и поземлен имот 

17717.36.467 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гранит с 

обща дължина 389 м. за обект: „Кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на 

приемо-предавателна станция № 6292 на „Теленор България”  ЕАД 

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Постъпило е заявление  с вх. № Т- 887/ 16.08.2019г. от  „Теленор България”  

ЕАД с ЕИК 130460283 със седалище и адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 

128, ет. 3 представлявано от Кристина Альонова Хаджиева в качеството на 

пълномощник  за  одобряване  на Подробен устройствен план /ПУП/ – план схема към 

ПУП в границите на урбанизираната територия на с. Гранит по улица с ОТ /осова 

точка/ 84, ОТ 84а, ОТ 86а с обща дължина 168 м. и ПУП – парцеларен план за ПИ 

/поземлен имот/ 17717.36.466 и ПИ 17717.36.467 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри /КККР/ на с. Гранит с обща дължина 389 м. за обект: „Кабел 

ниско напрежение за външно ел.захранване на приемо-предавателна станция № 6292 на 

„Теленор България”  ЕАД 

Проектът  за ПУП е приет на Общински експертен съвет по устройство на 

територията  Братя Даскалови  проведен на 15.10.2019 г. с Протокол № 8  съгласно т. I, 

т. 4 от Решението на съвета. 

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; 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет Братя Даскалови 

 

1. Одобрява проект за подробен устройствен- план схема към Подробен 

устройствен план в границите на урбанизираната територия на с. Гранит по улица с 

осова точка 84, осова точка 84а, осова точка 86а с обща дължина 168 м. и подробен 

устройствен план – парцеларен план за поземлен имот 17717.36.466 и поземлен имот 

17717.36.467 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гранит с обща 

дължина 389 м. за обект: „Кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на 

приемо-предавателна станция № 6292 на „Теленор България”  ЕАД 

 

2. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови  да изпрати решението в 7-

дневен срок за обнародване в „Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129 

ал.1 от Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАН ТАНЕВ       

Кмет на Община Братя Даскалови     
 

Изготвил: 

Ивелина Борисова,  спец. „Кадастрален план” 
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