
 

                                                                                                   
            

 

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:  Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на отклонение от 

общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински 

имот в с.Оризово 

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Постъпило е искане от Пламен Бойчев Петков в качеството му на пълномощник на 

Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София, съгласно  пълномощно с  Рег. № 2772 от 

17.06.2020г. на Мариана Кадънкова, нотариус в район РС София с рег. № 425 на 

Нотариалната камара с Вх.№ 053-00-40/21.01.2021 година за учредяване на право на 

прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура, 

а именно кабелно захранване от трафопоста на „ОМV” до новата VMS рамка на обект: 

„Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на 

автомагистрала Тракия” , подобект:  „Изграждане на система от електронни 

информационни табели с възможност за отдалечен контрол в реално време, система за 

претегляне на МПС в движение /WEIGH IN MOTION/ и измерване на средна скорост в 

определени участъци от АМ „ Тракия” – VMS 11, като ел.кабелът преминава и през 

общински имот с поземлен идентификатор 53850.72.196 /петдесет и три хиляди 

осемстотин и петдесет, точка, седемдесет и две, точка, сто деветдесет и шест/, с.Оризово, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-534/22.02.2018 г. 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.Оризово, местност Мешето, площ 6156 /шест хиляди сто петдесет и шест/ кв.м., трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята 4 /четири/, Предишен 

идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000196  /сто деветдесет и шест/, съседи: 

53850.76.1, 53850.76.35, 53850.76.36, 53850.76.34, 53850.76.28, 53850.76.3, 53850.76.4, 

53850.76.297, 53850.76.5, 53850.77.198, 53850.76.6, 53850.76.7, 53850.76.8, 53850.76.9, 

53850.76.10, 53850.76.11, 53850.76.12, 53850.76.13, 53850.76.197, 53850.76.39, 

53850.76.341, 53850.76.42, 53850.76.41, 53850.76.16, 53850.76.18, 53850.76.17, 53850.76.37, 

53850.72.88 – публична общинска собственост, поради липса на друго техническо 

решение за прокарване на отклонението с дължина на трасето 11,2 метра и сервитут в 

имота 25,67 кв.м.  

Предвид изложеното,  предлагам Общински съвет при Община Братя Даскалови да 

вземе следното, 

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


 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 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 на Община Братя Даскалови, 

Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие на Кмета на община Братя Даскалови да 

учреди възмездно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

инженерната инфраструктура, а именно кабелно захранване от трафопоста на „ОМV” до 

новата VMS рамка на обект: „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна 

система в обхвата на автомагистрала Тракия” , подобект:  „Изграждане на система от 

електронни информационни табели с възможност за отдалечен контрол в реално време, 

система за претегляне на МПС в движение /WEIGH IN MOTION/ и измерване на средна 

скорост в определени участъци от АМ „ Тракия” – VMS 11, като ел.кабелът преминава и 

през общински имот с поземлен идентификатор 53850.72.196 /петдесет и три хиляди 

осемстотин и петдесет, точка, седемдесет и две, точка, сто деветдесет и шест/, с.Оризово, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора по  кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-534/22.02.2018 г. 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.Оризово, местност Мешето, площ 6156 /шест хиляди сто петдесет и шест/ кв.м., трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята 4 /четири/, Предишен 

идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000196  /сто деветдесет и шест/, съседи: 

53850.76.1, 53850.76.35, 53850.76.36, 53850.76.34, 53850.76.28, 53850.76.3, 53850.76.4, 

53850.76.297, 53850.76.5, 53850.77.198, 53850.76.6, 53850.76.7, 53850.76.8, 53850.76.9, 

53850.76.10, 53850.76.11, 53850.76.12, 53850.76.13, 53850.76.197, 53850.76.39, 

53850.76.341, 53850.76.42, 53850.76.41, 53850.76.16, 53850.76.18, 53850.76.17, 53850.76.37, 

53850.72.88 – публична общинска собственост, поради липса на друго техническо решение 

за прокарване на отклонението с дължина на трасето 11,2 метра и сервитут в имота 25,67 

кв.м.  

2. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови да предприеме необходимите            

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

с поземлен идентификатор  53850.72.196.  

                                   

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

Съгласувал: ………………………. 

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Съгласувал: ………………………. 

Янка Гайдаджийска  – Директор на Дирекция  „УТИСПП”     

 

Изготвил: ………………………. 

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”                                          

 

 


	Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  :

