
 

   
   

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

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:Предоставяне чрез дарение на имоти, общинска собственост на община 

Братя Даскалови, област Стара Загора, необходими за изграждането на 

национален обект "Рехабилитация на железопътния участък 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 е постъпило искане с вх. № 53-00-260 от 05.07.2021 г. 

от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 

безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти общинска собственост 

находящи се в село Черна гора за изграждане на подобект: "Модернизация на 

железопътен участък Оризово - Михайлово" в село Черна гора. 

 Проект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2" на 

основание §5, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ е национален обект по смисъла 

на Закона за държавната собственост(ЗДС), попадащ в обхвата на §1 от Допълнителните 

разпоредби на ЗДС като "Национален обект", определен като такъв със закон - чл.29, ал.1 

от Закона за железопътния транспорт, част от железопътна магистрала "Пловдив - Бургас"  

 Във връзка с реализирането на проекта със Заповед № РД-02-15-36/16.05.2018 г. на 

заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин 

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


Йовев е одобрен проект ПУП-ЧИПРЗ /Подробен устройствен план – частично изменение 

на плана за регулация и застрояване/ на  с.Черна гора, община Братя Даскалови, област 

Стара Загора за кв.99,кв.27 и кв.48 и изменение на плана за улична регулация. Съгласно 

писмо рег.№ АУ14-2/30.07.2018 г. на МРРБ, заповедта е влязла в сила на 23.07.2018 г.  

ПУП-ЧИПРЗ /Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и 

застрояване/ на с.Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора за кв.99, 

кв.27 и кв.48 е отразено на плана на с.Черна гора за 3 броя имоти,  които следва да се 

прехвърлят в собственост на държавата. Площта, която се отнема без обезщетяване е 3431 

квадратни метра. Засегнатите имоти общинска собственост са подробно описани в 

Регистъра на засегнатите площи в строителните граници на с.Черна гора ЕКАТТЕ 80793. 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 34а, ал.5 от Закона за държавната 

собственост имотите трябва да се прехвърлят безвъзмездно на държавата по реда на 

Закона за общинската собственост. 

 Безвъзмездното прехвърляне на имотите в полза на държавата ще стане чрез 

договор за дарение, съгласно чл. 43, ал.1 от Закона за държавната собственост. 

  

 

 Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

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

администрация във връзка с чл.34а, ал.5 от Закона за държавната собственост  и чл.7, ал.2  

и  чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Братя Даскалови 

дава съгласие да бъдат безвъзмездно прехвърлени в собственост (дарени) на 

Министерството на транспорта и съобщенията, със седалище и адрес на управление: 

София 1000, ул."Дякон Игнатий" № 9, представлявано от Николай Събев -  Министър на 

транспорта и съобщенията за изграждане на национален обект "Рехабилитация на 

железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2, Позиция 2: "Премахване на прелезите и 

изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас" следните имоти: 

 

1. УПИ VІІ, кв.27– за разполагане на техническа инфраструктура  по плана на  

с.Черна гора с площ от 1571 кв.м. , съгласно АПОС № 6919/07.04.2021г. при 

граници:Север - Улица  ОТ 293 - ОТ 294 - ОТ 295, Изток - Улица  ОТ 295 - ОТ 297 

- ОТ 298, Юг - УПИ I - "Завод стомана", Запад - Улица ОТ 293 - ОТ 54. 

 

2. Имот пл.№ 739 , кв.99 с площ от 624 кв.м., за жп ареал,  съгласно АПОС 

6958/23.06.2021г. при граници: Север - Улица ОТ 255 - ОТ 243, Изток -  УПИ І- За 

пешеходно движение и, Юг - УПИ І- За пешеходно движение и разполагане на 

техническа инфраструктура, Запад -   УПИ І- За пешеходно движение и 

разполагане на техническа инфраструктура. 

 

3. Имот пл.№ 740 в кв.48 с площ от 1236 кв.м. , за разполагане техническа 

инфраструктура, съгласно АПОС 6959/23.06.2021г. при граници:Север - Улица ОТ 

290 - ОТ 295, Изток - Улица ОТ 293 - ОТ 294 - от 295, Юг - ПИ 730, Запад -   УПИ 

ІІІ - за озеленяване. 

 

 



 

 

 

     ІІ. Упълномощава кмета на Община Братя Даскалови да извърши процедурата по     

даряване на имотите 

 

 

 

 

 

Вносител, 

 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

 

Съгласувал: ………………………. 

Елена Нонева  – обслужващ юрист                                                                         

 

 

Изготвил: ………………………. 

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

