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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 Иван Стоянов Танев - Кмет на Община Братя Даскалови 

 

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

/ПУП-ПП/ за обект: „Външен водопровод за ПИ с идентификатор № 53850.72.262” 

за обект: "Търговски крайпътен комплекс газ-бензиностанция, обслужваща сграда, 

КТП и паркинг в ПИ с идентификатор №53850.72.262, местност „Чилтика-юг”, в 

землището на село Оризово /ЕКАТТЕ 53850/ община Братя Даскалови, област 

Стара Загора"  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Постъпило е заявление  с вх. № Т- 500/23.06.2020г. от  „Грифон Пропъртис” АД, 

ЕИК 205451494, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ул. "Търговска" №12, 

представлявано от изпълнителния си директор Калоян Петков Енчев  за  одобряване  на 

на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външен 

водопровод за ПИ с идентификатор № 53850.72.262” за обект: "Търговски 

крайпътен комплекс газ-бензиностанция, обслужваща сграда, КТП и паркинг в 

ПИ с идентификатор №53850.72.262, местност „Чилтика-юг”, в землището на село 

Оризово /ЕКАТТЕ 53850/ община Братя Даскалови, област Стара Загора". 

 Външния водопровод, съгласно проекта за подробен устройствен план - 

парцеларен план за горепосочения обект ще преминава през имоти, както следва:  

 ПИ № 53850. 63.142 /път/ - публична общинска собственост, 

 ПИ № 53850.66.1 /нива/ – частна собственост - на н-ци на Недка 

Христова Ачкова, 

 ПИ№ 53850.66.141 /път/ - публична общинска собственост, 

 ПИ № 53850.142 /път/ – публична общинска собственост, 

 ПИ №53850.72.88 /за автомагистрала/ - публична държавна собственост 

 ПИ № 53850.145 /полски пътища/ - публична общинска собственост,  

 ПИ № 53850.72.260 - частна собственост на възложителя-собственик, 

 ПИ№53850.72.262 - частна собственост на възложителя–собственик/  

 

Засегнатата площ - /от сервитутна зона/, която попада в посочените по-горе 

имоти  възлиза общо на 1 256 кв.м, в т.ч. публичната  общинска площ е 1 198кв. м. 
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 Проектът за подробен устройствен план - парцеларен план е приет на заседание 

на Общински експертен съвет, проведено на 11.08.2020год. с Протокол № 6 съгласно т. 

1 от Решението на съвета. 

  

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

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 - парцеларен план за обект: "Външен 

водопровод за ПИ с идентификатор № 53850.72.262" за обект: "Търговски 

крайпътен комплекс газ-бензиностанция, обслужваща сграда, КТП и 

паркинг в ПИ с идентификатор №53850.72.262, местност „Чилтика-юг”, в 

землището на село Оризово /ЕКАТТЕ 53850/ община Братя Даскалови, 

област Стара Загора"; 

 

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:  

Таньо Брайков – обслужващ юрист                                                                         

 

Съгласувал:  

Янка Гайдаджийска  – Директор на Дирекция  „УТИСПП”     

 

 

Изготвил: 

Д.Костадинова 

спец. „Кадастрален план” 
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