
           
 

 

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 

 

 
 

 

 ДО 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 
 

ДОКЛАДНА     ЗАПИСКА 
 

 

от Иван Стоянов Танев -  кмет на Община Братя Даскалови 
 

 

 

 

Относно: Одобряване на проект за подробен  устройствен план – парцеларен 

план за обект: Оптично трасе в землището на с. Партизанин, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора, във връзка със съществуващ оптичен кабел  с. Братя 

Даскалови – с.Горно Белево – с.Партизанин – с.Черна гора – с.Оризово 
 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

                       

          В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило заявление  с  вх. № Т-

1012/26.09.2019 г.  от „К и Г Унисат –ТВ” ООД със седалище и адрес на управление гр. 

Стара Загора, кв. „Казански”, бл.16, вх.Д, ет.7, ап. 140 чрез пълномощник Господин 

Атанасов Желев за одобряване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен 

план за обект ”Оптично трасе в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, 

обл. Стара Загора – връзка със съществуващ кабел с. Братя Даскалови – с. Оризово” с 

обща дължина 1 678 м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Партизанин. 

                      

          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.1,т.9 от Решението на съвета.              

                       

          Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното 

 

 

 

 

 



Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, 

Общински съвет Братя Даскалови 

 

             1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ –Парцеларен план за обект: 

”Оптично трасе в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара 

Загора – връзка със съществуващ кабел с. Братя Даскалови – с. Оризово” с обща 

дължина 1 678 м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри  на  с. Партизанин. 

 

             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: 

Генка Крушева, спец. „Кадастрален план” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ  

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Иван Стоянов Танев – кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Одобряване изработен проект за ПУП – ПЗ /план за застрояване/  за 

обхвата на кв.39, кв.40 и кв.32 по плана на с.Партизанин, община Братя 

Даскалови 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

            С Решение № 507 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови е дадено 

разрешение за изработване на проект за ПУП – ПР (План за регулация) , ПУП – ПЗ/ 

План за застрояване/ и ПУР (План за улична регулация) за обхвата на кв.39, кв.40 и 

кв.32 по плана на с.Партизанин, община Братя Даскалови. ПУП-ПР и ПУР са одобрени 

от Обс с Решение №562/24.04.2019г., обявено в ДВ, бр.43/31.05.2019г. и влезли в 

законова сила, считано от 02.07.2019г. с констативен протокол от същата дата. 

            Изготвен е проект за ПЗ /План за застрояване/ на кв.39, кв.40 и кв.32 по плана на 

с.Партизанин, община Братя Даскалови, на база одобрените ПР /План за регулация/ и 

ПУР /план за улична регулация/ 

Целта на Възложителя, Община Братя Даскалови е пълно съответствие на проект ПЗ за 

кварталите, с изменения ПР и ПУР - по чл. 134 от ЗУТ. 

  

           Изготвеният проект е разгледан и съгласуван на заседание на Експертен съвет по 

устройство на територията при Община Братя Даскалови с положително становище с 

протокол № 5, т.І,т.2/ 25.06.2019 г. На основание чл.128 ал.13 от ЗУТ, ЕСУТ предлага 

на Кмета на Община Братя Даскалови да внесе предложение в Общински съвет с.Братя 

Даскалови за одобряване на Проекта за ПУП, без да се извършват обявяванията по 

чл.128 ал.1 от ЗУТ, тъй като заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ, по чиято 

инициатива се създава ПУП  е собственика- Община Братя Даскалови. 

 

Проекта /ПЗ/ предвижда следното:  

 В кв.32 е представен  УПИ І - общ. – за залесяване; /съгласно предишното 

отреждане/ 

 В кв.39 и кв.40 се предвижда свободно или сключено застрояване между 

съседни УПИ с основно и допълващо застрояване, като максимално се 

запазват съществуващите сгради в съответствие показателите на зона 

”Жм” /жилищна с малка височина/ за малки населени места /села/, 

именно Пл застр.-50% Кинт-1.2, Н<10м. П озел. – 40%. 



 Разработката на проекта отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ, бр. 

57/2001г., изм. и доп. ДВ,бр. 22/2014г. и Наредба № 7 от 13.01.2004г. за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони.  

 Конфигурацията, функцията и разположението на сградите се виждат от 

графичната част на проекта в мащаба на плана М 1: 1000 и устройствена 

схема в М 1:500 

 

Площите на УПИ/урегулирани поземлени имоти/ са следните: 

 

 

  Квартал    Парцел /УПИ/     Площ /кв.м./ 

Кв. 32–1бр. УПИ „Озеленяване”- общ. собственост 

32 І - общ. 3 913 

Кв. 39 – 17 бр. УПИ общ. собственост 

39 І - 334    521 

39 ІІ - 321    290 

39 ІІІ - 322    399 

39 ІV - 323    365 

39 ІХ - 331    484 

39 V - 324    380 

39 VІ - 325    298 

39 VІІ - 326    414 

39 VІІІ - 330    487 

39 Х - 332    282 

39 ХІ - 322,333    468 

39 ХІІ - 329     257 

39 ХІІІ -328    228 

39 ХІV - 327    252 

39 ХV - 327    258 

39 ХVІ – общ.    520 

39 ХVІІ - 321    284 

Кв. 40 – 17 бр. УПИ общ. собственост 

40 І – общ.    560 

40 ІІ – общ.    513 

40 ІІІ – общ.    411 

40 ІV - 335    462 

40 V - 336    414 

40 VІ - 337    519 

40 VІІ - 338    370 

40 VІІІ - 340    371 

40 ІХ - 341    251 

40 Х - 341    262 

40 ХІ - 339    377 

40 ХІІ - 339    300 

40 ХІІІ – общ.    411 



40 ХІV – общ.    359 

40 ХV – общ.    415 

40 ХVІ – общ.    282 

40 ХVІІ –общ.    265 

 

 

 

Съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ ПУП – ПЗ  за имоти разположени в обхват по-

голям от един квартал се одобрява с решение на Общински съвет по доклад на кмета на 

общината. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да 

приеме следното  

 РЕШЕНИЕ : 

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет 

Братя Даскалови одобрява изработен проект на ПУП – ПЗ (План за застрояване),  за 

обхвата на кв.39, кв.32 и кв.40 по плана на с.Партизанин, община Братя Даскалови 

Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването му 

в Държавен вестник пред Административен съд гр. Стара Загора чрез Общински съвет 

Братя Даскалови, съгласно разпоредбите на чл. 215 ал.1 и 4 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

 Общински съвет с.Братя Даскалови 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. 

 

                 

                           

 

С уважение, 

 

ИВАН ТАНЕВ: ………………………. 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

Изготвил: Г. Крушева- Специалист”Кад. план” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

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 

 

 

 
 

 ДО 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 
 

 

ДОКЛАДНА     ЗАПИСКА 
 

от Иван Стоянов Танев 

  кмет на Община Братя Даскалови 
 

 

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план 

ПУП – Парцеларен план за обект ”Оптично трасе в землището на с. Партизанин, 

общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора – връзка със съществуващ кабел с. 

Братя Даскалови – с. Оризово” с обща дължина 1 678 м. на „К и Г Унисат –ТВ” 

ООД 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

                      В Общинска администрация Братя Даскалови е подадено заявление  с  

Вх.№ Т-575/28.05.2019 г.  от „К и Г Унисат –ТВ” ООД със седалище и адрес на 

управление гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.16, вх.Д, ет.7, ап. 140 чрез 

пълномощник Милко Мирославов Лалов с пълномощно №17906 от 04.10.2019г. за 

допускане на проект за ПУП – Парцеларен план за обект ”Оптично трасе в землището 

на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора – връзка със съществуващ 

кабел с. Братя Даскалови – с. Оризово” с обща дължина 1 678 м. 

 



                    Представено е Техническо задание по реда на чл.125 и във връзка с чл. 124а, 

ал.1 и ал. 7 от ЗУТ от собственика в качеството си на Инвеститор, скица – предложение 

/парцеларен план/ с показани места за нови шахти и Координатни регистри по оста на 

трасето. 

                    Заявление № 575/28.05.2019г. за допускане на устройствена процедура за 

ПУП – Парцеларен план за обект ”Оптично трасе в землището на с. Партизанин, общ. 

Братя Даскалови, обл. Стара Загора – връзка със съществуващ кабел с. Братя Даскалови 

– с. Оризово” с обща дължина 1 678 м. извън урбанизираната територия на общ. Братя 

Даскалови, землище с. Партизанин. 

                    Изграждане на нова тръбна мрежа в границите на извън урбанизираната 

територия на общ. Братя Даскалови, землище с. Партизанин с 1 бр. HDPE защитна 

тръба Ф32 с нови кабелни шахти и един капак. 

                     В проекта е предвидено трасето да преминава през следните общински 

имоти: 

                  

 

 

 

                  Пи с идентификатор 55484.33.505, Пи с идентификатор 55484.26.415,                    

Пи с идентификатор 55484.26.508,  Пи с идентификатор 55484.26.120,  Пи с 

идентификатор  55484.26.416, Пи с идентификатор 55484.29.92, Пи с идентификатор 

55484.29.510,                    Пи с идентификатор 55484.30.22, ПИ с идентификатор 

55484.30.23 – землище с. Партизанин. 

                     Заявление № Т-575/28.05.2019 г. е разгледано на заседание на ОЕСУТ 

Братя Даскалови проведено на 25.06.2019 г. видно от Протокол № 5 и по-конкретно 

т.10 с положително становище. 

 

                      Съгласно чл.124 а, ал.1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план за линейни обекти, разположени извън урбанизираните 

територии се дава с решение на Общински съвет по доклад на Кмета на Общината за 

допускане изработването на ПУП – Парцеларен план за същото трасе и инвестиционен 

проект е издадено Решение №546/28.02.2019 г. и съответен Договор №17/03.04.2019г. 

за очредяване на безвъзмездно право на преминаване и право на специално ползване 

през имоти – публична общинска собственост. 

                      Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Братя Даскалови да 

вземе следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 

              На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.109, ал.1 т.1,  

чл.110, ал.1 т.5, ал. 2 и по реда на чл.125 ал.1 и чл. 124а, ал.1 и ал.7 от ЗУТ 
 

             1. Общински съвет Братя Даскалови разрешава на „К и Г Унисат – ТВ” ООД да 

възложи изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за обект ”Оптично трасе в 

землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора – връзка със 

съществуващ  кабел с. Братя Даскалови – с. Оризово” с обща дължина 1 678 м. в извън 

урбанизираната територия, съгласно приложени техническо задание, скица-

предложение /парцеларен план/ с показани места на нови шахти и Координатни 

регистри по оста на трасето. 

 

              2. Общински съвет Братя Даскалови приема представеното Техническо задание 

по реда на чл.125 и във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ. 

 



             Общински съвет Братя Даскалови възлага на Кмета на Община Братя Даскалови 

да обяви Решението на определените за това места в сградата на общината, района на 

кметство с. Партизанин и на интернет страницата на общината. 

 

 

 
 

ИВАН ТАНЕВ: ………………………. 

/Кмет на община Братя Даскалови/ 
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