
 

 

 

 

           
           

           

 

 

 

 

ДО 

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: Промяна на начина на трайно ползване на части от имоти с поземлени 

идентификатори 70531.154.1, 70531.155.1 и 70531.156  по КККР на с.Съединение. 

 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Постъпило е искане от „Салвина” ООД с.Братя Даскалови с Вх. № 53-00-

201/05.06.2020 г. за промяна на начина на трайно ползване на части от имоти общинска 

собственост отдадени под аренда на „Салвина” ООД с.Братя Даскалови за срок от 20 

години с Договор № 260/28.12.2016г. На основание точка ІІІ.8 от този договор, 

промяната на начина на трайно ползване на имотите общинска собственост се извършва 

от арендатора за негова сметка, само и единствено след разрешение на Общински съвет 

при възникване на обоснована необходимост. Господин Антон Величков, представляващ 

дружеството иска да промени НТП на части от имоти както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор № 70531.154.1 /седемдесет хиляди петстотин 

тридесет и едно, точка, сто петдесет и четири, точка едно/ находящ се в с.Съединение, 

общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-496/16.02.2018 година на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение , адрес на поземления 

имот: местност „Поляните”, с площ от 46238 кв.м / четиридесет и шест хиляди двеста 

тридесет и осем квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с 
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начин на трайно ползване: Етерично - маслодайна култура,  категория на земята при 

неполивни условия: 6 /шест/, номер по предходен план: 154001 /сто петдесет и четири 

хиляди и едно/, при съседи: 70531.154.333, 70531.156.580, 70531.118.306, 70531.118.300, 

70531.118.438 да стане с два начина на трайно ползване както следва: 8356 кв.м. с НТП: 

нива и 37927 кв.м. с НТП: етерично маслодайна култура.   

2.  Поземлен имот с идентификатор № 70531.155.1 /седемдесет хиляди петстотин 

тридесет и едно, точка, сто петдесет и пет, точка едно/ находящ се в с.Съединение, 

общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-496/16.02.2018 година на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение , адрес на поземления 

имот: местност „Поляните”, с площ от 42333 кв.м / четиридесет и две хиляди триста 

тридесет и три квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с 

начин на трайно ползване: Етерично - маслодайна култура,  категория на земята при 

неполивни условия: 6 /шест/, номер по предходен план: 155001 /сто петдесет и пет 

хиляди и едно/, при съседи: 70531.156.580, 70531.154.308, 70531.154.333, 70531.118.351 

да стане с два начина на трайно ползване както следва: 19593 кв.м. с НТП: нива и 22740 

кв.м. с НТП: етерично маслодайна култура.  

 

3. Поземлен имот с идентификатор № 70531.156.1 /седемдесет хиляди петстотин 

тридесет и едно, точка, сто петдесет и шест, точка едно/ находящ се в с.Съединение, 

общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-496/16.02.2018 година на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение , адрес на поземления 

имот: местност „Поляните”, с площ от 155069 кв.м / сто петдесет и пет хиляди 

шестдесет и девет квадратни метра / трайно предназначение на територията: Земеделска, 

с начин на трайно ползване: Етерично - маслодайна култура,  категория на земята при 

неполивни условия: 6 /шест/, номер по предходен план: 156001 /сто петдесет и пет 

хиляди и едно/, при съседи: 70531.156.334, 70531.156.325, 70531.124.432, 70531.156.349, 

70531.156.350, 70531.156.602, 70531.156.312, 70531.156.346, 70531.156.321, 

70531.156.581, 70531.156.354, 70531.156.2, 70531.156.580 да стане с два начина на трайно 

ползване както следва: 54120 кв.м. с НТП: нива и 100949 кв.м. етерично маслодайна 

култура.  
          

Предвид гореизложеното 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 във връзка с чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ дава съгласието си, Кметът на 

Община Братя Даскалови да упълномощи  „Салвина” ООД с.Братя Даскалови, в 

качеството и на арендатор на общинска земеделска земя да промени  начина  на трайно 

ползване на имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор № 70531.154.1 /седемдесет хиляди петстотин 

тридесет и едно, точка, сто петдесет и четири, точка едно/ находящ се в с.Съединение, 

общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните 



регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-496/16.02.2018 година на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение , адрес на поземления 

имот: местност „Поляните”, с площ от 46238 кв.м / четиридесет и шест хиляди двеста 

тридесет и осем квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с 

начин на трайно ползване: Етерично - маслодайна култура,  категория на земята при 

неполивни условия: 6 /шест/, номер по предходен план: 154001 /сто петдесет и четири 

хиляди и едно/, при съседи: 70531.154.333, 70531.156.580, 70531.118.306, 70531.118.300, 

70531.118.438 от 46283 квадратни метра с НТП: нива да стане с два начина на трайно 

ползване както следва: 8356 кв.м. с НТП: нива и 37927 кв.м. с НТП: етерично 

маслодайна култура.   

2.  Поземлен имот с идентификатор № 70531.155.1 /седемдесет хиляди петстотин 

тридесет и едно, точка, сто петдесет и пет, точка едно/ находящ се в с.Съединение, 

общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-496/16.02.2018 година на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение , адрес на поземления 

имот: местност „Поляните”, с площ от 42333 кв.м / четиридесет и две хиляди триста 

тридесет и три квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с 

начин на трайно ползване: Етерично - маслодайна култура,  категория на земята при 

неполивни условия: 6 /шест/, номер по предходен план: 155001 /сто петдесет и пет 

хиляди и едно/, при съседи: 70531.156.580, 70531.154.308, 70531.154.333, 70531.118.351 

от 42333 квадратни метра да стане с два начина на трайно ползване както следва: 19593 

кв.м. с НТП: нива и 22740 кв.м. с НТП: етерично маслодайна култура.  

 

3. Поземлен имот с идентификатор № 70531.156.1 /седемдесет хиляди петстотин 

тридесет и едно, точка, сто петдесет и шест, точка едно/ находящ се в с.Съединение, 

общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-496/16.02.2018 година на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение , адрес на поземления 

имот: местност „Поляните”, с площ от 155069 кв.м / сто петдесет и пет хиляди 

шестдесет и девет квадратни метра / трайно предназначение на територията: Земеделска, 

с начин на трайно ползване: Етерично - маслодайна култура,  категория на земята при 

неполивни условия: 6 /шест/, номер по предходен план: 156001 /сто петдесет и пет 

хиляди и едно/, при съседи: 70531.156.334, 70531.156.325, 70531.124.432, 70531.156.349, 

70531.156.350, 70531.156.602, 70531.156.312, 70531.156.346, 70531.156.321, 

70531.156.581, 70531.156.354, 70531.156.2, 70531.156.580 от 155069 квадратни метра да 

стане с два начина на трайно ползване както следва: 54120 кв.м. с НТП: нива и 100949 

кв.м. етерично маслодайна култура.  
 
ІІ. След изтичане на срока по Договор № 260/28.12.2016г.. към 30.09.2036 година, 
Община Братя Даскалови не дължи обезщетение на „Салвина” ООД с.Братя Даскалови 
за създаденото насаждение. 
 
ІІІ. Всички разходи по промяна на начина на трайно ползване на имота са за сметка на 
„Салвина” ООД с.Братя Даскалови. 
 
 
 

Вносител, 



 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил:  

Янка Гайдаджийска  – Директор на  „УТИСПП”     

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


