
 

               
           

 

 

 

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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: Даване на предварително съгласие за учредяване на право на преминаване през 

имот с поземлен идентификатор 53624.32.59 – полски път с.Опълченец 

 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

         Община Братя Даскалови е собственик на поземлен идентификатор 53624.32.59, 

с.Опълченец, община Братя Даскалови, област Стара Загора по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-533/22.02.2018г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.09.2020г., адрес на 

поземления имот: с.Опълченец, площ 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/ квадратни 

метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за  

селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0 /нула/, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 000059 /петдесет и девет/. 

 Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, разрешено изработване на 

ПУП – ПЗ / подробен устройствен план – план за застрояване/ с цел промяна на 

отреждането на поземлен имот с идентификатор 53624.32.18 в землището на с.Опълченец 

от нива в територия за изграждане на обекти за свободно застрояване, за обществено и 

делово обслужване „ОДО” с функции и предназначение свързани с  нуждите на АМ 

„Тракия” и прието инвестиционно предложение по задание от собственика на поземлен 

имот с идентификатор 53624.32.18, одобрено с Решение № 644/30.07.2015 година на 

Общински съвет Братя Даскалови е отправено искане от  „Пунгеров – 90 – ПУНГЕРОВ С 

– ИЕ” СД гр.Пловдив със Заявление с Вх.№ 53-00-269/30.07.2020г. за даване на 

предварително съгласие за учредяване на право на преминаване през имот с поземлен 

идентификатор 53624.32.59 – полски път с.Опълченец. 

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-42; 22-70                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


Предвид изложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 
следното, 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 
 

 

   

І.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Братя Даскалови дава предварително съгласие за 

учредяване на право на преминаване през имот с поземлен идентификатор 53624.32.59, 

с.Опълченец, община Братя Даскалови, област Стара Загора по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-533/22.02.2018г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.09.2020г., адрес на 

поземления имот: с.Опълченец, площ 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/ квадратни 

метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за  

селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0 /нула/, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 000059 /петдесет и девет/, граници на 

имота: 53624.37.315, 53624.32.260, 53624.32.9, 53624.32.8, 53624.32.6, 53624.32.5, 

53624.32.15, 53624.32.14, 53624.32.3, 53624.32.17, 53624.32.16, 53624.32.13, 53624.32.12, 

53624.32.18, 53624.32.166, 03620.4.395. 
 

           
 
 
 
 
 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Съгласувал:  

Янка Гайдаджийска  – Директор на  „УТИСПП”     

 

                                                                           

Изготвил:  

Венета Иванова -  Гл.специалист „ ОС” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


