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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

От Инж. Иван Танев  

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 56811.17.32 - общинска 

частна собственост 

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

         

Със свое Решение № 209 по Протокол 16/31.05.2021г., Общински съвет Братя 

Даскалови на основание чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал.1, т. 1 от ЗУТ е разрешил на „УНИ 

ЕНЕРДЖИ“ ЕООД  изработване на проект за изменение на действащ  Общ 

устройствен план / ОУП/ , одобрен с Решение 199 ПО Протокол № 16/15.11.2016г. в 

частта му  за ПИ с идентификатор 56811.17.12, с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, 

обл. Стара Загора, местност „Чиирите“ по КККР на с.Плодовитово, като за имота се 

отреди зона за обществено обслужване „Оо“. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от 

ЗМСМА във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Братя Даскалови е 

одобрил задание за проектиране на ПУП – ПРЗ и парцеларни планове за ПИ с 

иветификатори  56811.17.12 и 56811.17.30 по КККР на с.Плодовитово, собственост на 

дружеството. За тези имоти, собственост на „УНИЕНЕРДЖИ“ЕООД, ЕИК 175260027 

със седалище гр.София, ул. „Цар  Иван Шишман“ № 17, има одобрен ПУП – 

Парцеларен план за пътна връзка, одобрен със Заповед РД – 126/22.03.2022г. на Кмета 

на Община Братя Даскалови.  

В тази връзка за изграждане на локално пътно платно „вход“ и „изход“ на обект 

„Бензиностанция с АГСС, търговска сграда с ресторант, автомобилен и ТИР паркинг и 

БКТП“ и спазване на изискването на ОПУ гр. Стара Загора за одобряване на 

комуникационно-транспортен достъп от собствен ПИ с идентификатор № 56811.17.30 

до АМ „ТРАКИЯ“, на основание одобрен Проект ПУП – Парцеларен план – Пътна 

връзка за поземлени имоти 56811.17.12 и 56811.17.30 по КККР на с.Плодовитово, 

приет на ЕСУТ с Протокол № 2/11.03.2022г.,  е необходимо продажба на поземлен 



имот с идентификатор № 56811.17.32, с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, обл. 

Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 

РД-18-373/07.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение, адрес на поземления имот: с. Плодовитово, местност „Чиирите“, площ 

488 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0, 

предишен идентификатор: 56811.17.26, номер по предходен план: 017026 – частна 

общинска собственост, съседи: 56811.17.31, 56811.16.74, 56811.17.33, 56811.17.13, 

56811.17.30 

Този имот е образуван от  делба на ПИ с идинтификатор № 56811.17.26 по 

КККР на с.Плодовитово на основание Решение № 351/ 29.09. 2022г. 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет при Община Братя Даскалови 

да вземе следното,              

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2 от 

Закона за общинската собственост във връзка с чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство 

на територията, за одобрен  ПУП – Парцеларен план за пътна връзка за имот с 

поземлен идентификатор 56811.17.30 по КККР на с. Плодовитово, Общински съвет 

Братя Даскалови дава съгласие за продажба на поземлен идентификатор № 

56811.17.32, с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

373/07.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение, адрес на поземления имот: с. Плодовитово, местност „Чиирите“, площ 

488 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0, 

предишен идентификатор: 56811.17.26, номер по предходен план: 017026 – частна 

общинска собственост, съседи: 56811.17.31, 56811.16.74, 56811.17.33, 56811.17.13, 

56811.17.30 на „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД със седалище: гр. София 1000, ул. „Цар Иван 

Шишман“ № 17 на цена от 3000.00  /три хиляди/ лева. 

2. Упълномощава кмета на общината да продаде имота на „УНИ ЕНЕРДЖИ“ 

ЕООД със седалище: гр. София 1000, ул. „Цар Иван Шишман“ № 17  

3. Определя 30% от постъпленията от продажба на имота по точка 1 да се 

използват от кмета на кметство с. Плодовитово за изпълнение на дейности от местно 

значение. 

 

Вносител, 

 

 

Инж. ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

Съгласувал:  

Елена нонева – Обслужващ юрист                                                                         

 

 


	Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  :

