ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Иван Стоянов Танев, кмет на Община Братя Даскалови
Относно: Отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, за
депониране на излишни земни маси при строителството на национален обект
„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2”, позиция 5
„Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Братя Даскалови постъпи писмо от ДЗЗД „Евро ЖП Инфраструктура”, в
качеството му на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Модернизация на
железопътен участък Оризово-Михайлово”, във връзка с бъдещото строителство, се
мотивира необходимост от общински имоти, негодни за селскостопанско ползване, в
които да се депонират излишни земни маси. Дружеството има интерес към конкретни
поземлени имоти, като желае да ползва 40% от площта на имотите.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 20, ал. 4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
във връзка със строителството на национален обект „Модернизация на железопътен
участък Оризово-Михайлово” по проект „Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив-Бургас, фаза 2”, Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие да се отдадат
под наем на ДЗЗД "Евро ЖП Инфраструктура" следните недвижими имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 80793.30.128, находящ се в с.Черна гора,
общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД – 18-535/22.02.2018 година на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо
поземления имот е от 17.02.2021г., адрес на поземления имот: с.Черна гора, местност
„Трапищата” площ от 374778 /триста седемдесет и четири хиляди, седемстотин
седемдесет и осем/ кв.м, трайно предназначение на територията: Нарушена, с начин на
трайно ползване: За кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика, предишен
идентификатор: няма, номер по предходен план: 000128 /сто двадесет и осем/ при
граници: 80793.13.70, 80793.888.9901, 80793.13.69, 80793.30.81, 80793.30.125,
80793.30.199, 81414.140.884, 55484.35.9, 55484.35.309, 55484.35.307, 55484.35.306,
565484.35.445, 55484.35.304, 55484.35.13, 55484.35.305, 55484.35.313, 80793.12.173,
80793.12.72, съгласно АЧОС № 6799/07.12.2020г., вписан в службата по вписванията при
Районен съд гр.Чирпан с Вх.Рег.№ 3779/16.12.2020г., № на дело 2119, том 11, № в тома
84.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 55484.35.313, находящ се в с.Партизанин,
общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД – 18-372/07.02.2018 година на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо
поземления имот: е от 15.09.2020г., адрес на поземления имот: с.Партизанин, площ от
18158 /осемнадесет хиляди сто петдесет и осем/ кв.м, трайно предназначение на
територията: Нарушена, с начин на трайно ползване: За кариера за пясък, чакъл и глини
за строителна керамика, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:
000313 /триста и тринадесет/ при граници: 80793.12.173, 80793.30.128, 55484.35.305,
55484.35.14, 55484.35.448,
55484.35.429,
55484.35.427, съгласно АЧОС №
6676/23.07.2020г., вписан в службата по вписванията при Районен съд гр.Чирпан с
Вх.Рег.№ 2264/30.07.2020г., № на дело 1093, том 6, № в тома 70.
2. Определя наем за ползване на отдадената площ – 0,05 лв. за един кубически метър
депонирана маса. Наемът се заплаща на всеки шест месеца в 10-дневен срок от
извършване на замервания на депонираните земни маси и подписване на двустранен
протокол от представители на наемателя и наемодателя.
3. Определя срок за отдаване под наем - за срока на ремонтно-строителните
дейности.
4. Задължава ДЗЗД "Евро ЖП Инфраструктура", в шестмесечен срок след
завършване на националния обект, да извърши рекултивация на ползваните площи.
5. Упълномощава кмета на Община Братя Даскалови да сключи договор за наем за
горепосочените имоти.
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