
 

 

              
           

           

         

         

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

От Иван Танев  

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Учредяване на право на прокарване на водопроводно отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, преминаващо през имоти с 

поземлени идентификатори 53850.63.142, 53850.66.141, 53850.66.142 и 53850.72.145 в 

землището на с.Оризово  

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

С Решение № 104 по Протокол 10 от 27.08.2020г., Общински съвет Братя 

Даскалови е одобрил 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”, с.Оризово община Братя 

Даскалови”.  

Подробен устройствен план – парцеларен план е изработен и съобщен на 

заинтересованите страни с обявление № 22-00-7 от 16.09.2020г., обнародвано в Държавен 

вестник бр.84/29.09.2020г.  В законоустановения едномесечен срок възражения по 

одобрения Подробен устройствен план – парцеларен план не са постъпили, констатирано 

с констативен акт от 30.10.2020г. 

За приключване на процедурата и издаване на разрешение за строеж на обекта е 

необходимо по реда на чл.193, ал.4 от ЗУТ да бъде издадена заповед на Кмета на Община 

Братя Даскалови за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през имоти общинска публична 

собственост. 

Предвид  факта, че трасето на водопровода и възникналият от прокарването му 

сервитут засягат земи – публична общинска собственост в землището на с.Оризово е 

постъпило заявление с Вх.№ 53-00-433/09.12.2020г.  от Грифон Пропъртис” АД гр.Ловеч, 

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


ЕИК 205451494, чрез пълномощника им Димитър Петров Търгов за учредяване на 

/сервитут/ върху имоти: ПИ с идентификатор 53850.63.142, област Стара Загора, община 

Братя Даскалови, с. Оризово, м. ЧИЛТИКА СЕВЕР, вид собств. Общинска публична, вид 

територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, 

площ 1495 кв. м, стар номер 000142,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

534/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК – сервитут с площ от  381 

кв.м.,  ПИ с идентификатор 53850.66.142, област Стара Загора, община Братя Даскалови, 

с. Оризово, м. ЧИЛТИКА СЕВЕР, вид собств. Общинска публична, вид територия 

Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2437 кв. 

м, стар номер 000142,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-534/22.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК сервитут с площ от 614 кв.м., ПИ с 

идентификатор 53850.66.141, област Стара Загора, община Братя Даскалови, с. Оризово, 

м. ЧИЛТИКА СЕВЕР, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 506 кв. м, стар номер 

000141-част,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-534/22.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК сервитут с площ от 198 кв.м. и ПИ с 

идентификатор 53850.72.145, област Стара Загора, община Братя Даскалови, с. Оризово, 

м. ЧИЛТИКА СЕВЕР, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 7335 кв. м, стар 

номер 000145,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-534/22.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК сервитут с площ от 5 кв.м. или  сервитут с 

обща площ от 1198 кв.м. 

  

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.56, 

ал.1 от Наредбата  за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие на Кмета на Община 

Братя Даскалови да  учреди на „Грифон Пропъртис” АД гр.Ловеч, ЕИК 205451494 

възмездно право на прокарване на водопроводно отклонение от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през имоти публична общинска собственост 

с НТП „Полски път”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 /ЕКАТТЕ 53850/, местност „Чилтика-

юг”, с.Оризово община Братя Даскалови” както следва: 

1. ПИ с идентификатор 53850.63.142, област Стара Загора, община Братя 

Даскалови, с. Оризово, м. ЧИЛТИКА СЕВЕР, вид собств. Общинска публична, вид 

територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, 

площ 1495 кв. м, стар номер 000142,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

534/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК – сервитут с площ от  381 

кв.м.,   

2. ПИ с идентификатор 53850.66.142, област Стара Загора, община Братя 

Даскалови, с. Оризово, м. ЧИЛТИКА СЕВЕР, вид собств. Общинска публична, вид 



територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, 

площ 2437 кв. м, стар номер 000142,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

534/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК сервитут с площ от 614 

кв.м.,  

3. ПИ с идентификатор 53850.66.141, област Стара Загора, община Братя 

Даскалови, с. Оризово, м. ЧИЛТИКА СЕВЕР, вид собств. Общинска публична, вид 

територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, 

площ 506 кв. м, стар номер 000141-част,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

534/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК сервитут с площ от 198 

кв.м.  

4. ПИ с идентификатор 53850.72.145, област Стара Загора, община Братя 

Даскалови, с. Оризово, м. ЧИЛТИКА СЕВЕР, вид собств. Общинска публична, вид 

територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, 

площ 7335 кв. м, стар номер 000145,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

534/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК сервитут с площ от 5 кв.м. 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови да предприеме 

необходимите действия съгласно чл.193 от  ЗУТ за учредяване право на прокарване  през 

имотите общинска публична собственост. 

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист       

                                                                   

 

Изготвил:  

Янка Гайдаджийска – Директор на Дирекция „УТИСПП” 

 
 


