
 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ  

 

 

 

Д ОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев – кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен- парцеларен план за обект: 

„Оптичен кабел: Бр.Даскалови – Г.Белево – Партизанин – Черна гора – Оризово – 

Опълченец – Мирово, с отклонение Оризово – Гранит, общ.Бр.Даскалови, 

обл.Ст.Загора с подобект: Отклонение Оризово – Гранит  с обща дължина 4134 м , 

от които 1835м. по  Кадастралната карта и кадастралните регистри  на 

 с. Оризово  и  2299 м  по  Кадастралната карта и кадастралните регистри  на  

с. Гранит 

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Постъпило е заявление  с вх. № Т- 1013/ 26.09.2019г. от  „К и г Унисат – ТВ” ООД с 

ЕИК 123022262 със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. „Казански” 

бл.16 ап.140,  представлявано от Господин Атанасов Желев за  одобряване  на 

Подробен устройствен план  – парцеларен план за обект: „Оптичен кабел: Бр.Даскалови 

– Г.Белево – Партизанин – Черна гора – Оризово – Опълченец – Мирово, с отклонение 

Оризово – Гранит, общ.Бр.Даскалови, обл.Ст.Загора с подобект: Отклонение Оризово – 

Гранит  с обща дължина 4134 м. , от които 1835м. по  Кадастралната карта и 

кадастралните регистри  на с. Оризово и 2299м по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри  на с. Гранит 

 

Проектът  за подробен устройствен план е приет на Общински експертен съвет 

по устройство на територията  Братя Даскалови  проведен на 10.12.2019 г. с Протокол 

№ 9  съгласно т. I, т. 7 от Решението на съвета. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройството на територията, 

Общински съвет Братя Даскалови 

 

   1. Одобрява подробен устройствен план  – парцеларен план за обект: „Оптичен кабел: 

Бр.Даскалови – Г.Белево – Партизанин – Черна гора – Оризово – Опълченец – Мирово, 

с отклонение Оризово – Гранит, общ.Бр.Даскалови, обл.Ст.Загора с подобект: 



Отклонение Оризово – Гранит  с обща дължина 4134 м. , от които 1835м. по  

Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Оризово и 2299м по  

Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Гранит 

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     

 

 

 

Съгласувал: 

Елена Нонева, обслужващ юрист 

 

 

 

 

Изготвил: 

Ивелина Борисова,  спец. „Кадастрален план” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	ДО
	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
	БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
	От Иван Стоянов Танев – кмет на Община Братя Даскалови
	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

