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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: Изменение на Общ устройствен план на община Братя Даскалови  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

С решение №199/15.11.2016г. на Общински съвет - Братя Даскалови е одобрен 

окончателен проект на Общ устройствен план на община Братя Даскалови, публикуван в 

Държавен вестник брой 101/20.12.2016г. 

С решения № 480/28.09.2018г. и № 490/31.10.2018г. на Общински съвет - Братя 

Даскалови на основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация е открита процедура по изготвяне на Изменение на 

Общ устройствен план на община Братя Даскалови /ИОУП/.  

С решение № 538/28.02.2019г. на Общински съвет - Братя Даскалови на основание на 

чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.134, ал.1, т. 1 и т.5, чл.136, ал.1, чл.124, ал.1, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от 

Закона за устройство на територията е одобрено планово задание с опорен план, съдържащо 

изисквания относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ИОУП на 

община Братя Даскалови, като първа фаза от неговото разработване и възлага на Кмета на 

общината да възложи изготвянето на  ИОУП.  

Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Братя Даскалови е 

възложен на „Национален център за териториално развитие” ЕАД, гр. София, съгласно 

Договор № 051/05.04.2019г. и е изготвен на основание чл.134, ал.1, т.5, чл.136, ал.1, чл.124, 

ал.1, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията.  
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Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Братя Даскалови е 

разработен въз основа на: планово задание за изработване на изменение на ОУП на община 

Братя Даскалови; съгласувателни писма към заданието от заинтересованите институции и  

ведомства, както следва:   

- Министерство на културата, Национален институт за недвижимо културно 

наследство (Писмо с изх.№ 0800-419(4)/10.10.2019г.); 

-  Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция, гр. Стара Загора 

(писмо с изх. № РД-05-2067(3)/04.0720149г.). 

Целта на изменението на Общия устройствен план на община Братя Даскалови е 

привеждането му в съответствие с одобрени ПУП-ПЗ, които не са били нанесени в картите за 

възстановена собственост на населените места в периодът на разработване на ОУПО. 

Обхватът на изменението на ОУП са следните имоти в землищата на селата за 

поземлени имоти в землищата на селата Братя Даскалови, Оризово, Съединение, Горно 

Белево, Опълченец и Горно ново село:  

1. ПИ №53850.35.13 (стар №035013), по КККР на с.Оризово;  

2. ПИ №53850.4.28 (стар №004028), по КККР на с.Оризово;  

3. ПИ №53850.61.221 (стар №000221), по КККР на с.Оризово;  

4. ПИ №53850.59.8 (стар №059008), по КККР на с.Оризово;  

5. ПИ №06183.11.43 (стар №011043), по КККР с.Братя Даскалови;  

6. ПИ №70531.88.39 (стар №000039), по КККР на с.Съединение;  

7. ПИ №16691.19.51 (стар №019051) и 16691.19.52 (стар №019052), по КККР на с.Горно 

Белево; 

8. ПИ №53624.34.11 в местност “Чингела“ по КККР на с.Опълченец;  

9. ПИ №53624.29.41 (стар №029041), по КККР на с.Опълченец;  

10. ПИ №16852.96.34 (стар №096034), по КККР на с.Горно ново село;  

Проекта за ИОУП на Община Братя Даскалови е съгласуван със заинтересуваните 

централни и териториални администрации както следва: 

 - Водоснабдаване и канализация ЕООД, гр. Стара Загора (писмо с изх. № ЦУ-

2229/30.10.2019г.; 
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- ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр.Пловдив (писмо с изх.№ 

8288/31.10.2019г.); 

- Министерство на земеделието, храните и горите – Областна дирекция „Земеделие” гр. 

Стара Загора (писмо с изх.№ РД-12-02-539-1/04.11.2019г.). 

На 17.12.2019 г. от 15.00 часа в заседателна зала на сградата на Община Братя 

Даскалови е организирано Общественото обсъждане на  ИОУП на Община Братя Даскалови.  

Графичната част на ИОУП на Община Братя Даскалови - предварителен проект (ПП) е 

публикувана  на интернет страницата на общината: http://bratia-

daskalovi.com/images/obqvlenie/IOUP.rar . 

С Протокол №1 от 28.01.2020г. на Общинския експертен съвет е прието изменението на 

ОУП на Община Братя Даскалови. 

 Предвид изложеното предлагам Общински съвет Община Братя Даскалови да вземе 

следното 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ  

Общински съвет Братя Даскалови одобрява изменение на Общ устройствен план на Община 

Братя Даскалови. 

 

Приложения:  

1. Изменение на Общ устройствен план; 

2. Легенда;  

3. Извадка от Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /опорен план/ и 

Изменение на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /проект/ за 

поземлен имот №16852.96.34 (стар №096034), по КККР на с.Горно ново село, М 

1:25000; 

4. Извадка от Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /опорен план/ и 

Изменение на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /проект/ за 

поземлени имоти №53624.29.41 (стар №029041) и №53624.34.11, по КККР на 

с.Опълченец, М 1:25000;  

5. Извадка от Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /опорен план/ и 

Изменение на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /проект/ за 
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поземлени имоти №16691.19.51 (стар №019051) и 16691.19.52 (стар №019052) по 

КККР на с.Горно Белево, М 1:25000;  

6. Извадка от Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /опорен план/ и 

Изменение на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /проект/ за 

поземлен имот №06183.11.43 (стар №011043), по КККР с.Братя Даскалови, М 

1:25000;  

7. Извадка от Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /опорен план/ и 

Изменение на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /проект/ за 

поземлен имот №70531.88.39 (стар №000039), по КККР на с.Съединение, М 1:25000;  

8. Извадка от Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /опорен план/ и 

Изменение на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови /проект/ за 

поземлени имоти №53850.4.28(стар №004028), №53850.61.221(стар №000221), 

№53850.59.8(стар №059008) и №53850.35.13(стар №035013), по КККР на с.Оризово, 

М 1:25000. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА                                             

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ: ....................................                               

                                               / Иван Танев /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Съгласувал:…………………………. 

Обслужващ юрист: Елена Нонева 

 

Изготвил: …………………………… 

Я. Гайдаджийска 
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