
 

До Общински Съвет - гр. Чирпан 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Допълване на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2016 г. с обект от първостепенно значение - публична 

общинска собственост. 

 

Г-жо  Председател  на  Общински  съвет, 

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

С Решение №53 / 26.02.2016 г. Общински съвет – Чирпан разрешава 

изработване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ извън границите на урбанизиранта 

територия за елементи на техническата инфраструктура – изграждане на обслужващи 

пътни връзки на АМ „Марица” при км 21 + 480 с посоки / Капитан Андреево – манастир 

„Свети Атанасий”, манастир „Свети Атанасий” – София, София - манастир „Свети 

Атанасий”, манастир „Свети Атанасий” - Капитан Андреево/. Общински съвет – Чирпан 

одобрява и техническо задание за изготвяне на ПУП – ПП  извън границите на 

урбанизиранта територия за елементи на техническата инфраструктура – изграждане на 

обслужващи пътни връзки на АМ „Марица” при км 21 + 480 с посоки / Капитан 

Андреево – манастир „Свети Атанасий”, манастир „Свети Атанасий” – София, София - 

манастир „Свети Атанасий”, манастир „Свети Атанасий” - Капитан Андреево/. 
В тази връзка в Община Чирпан е представена проектна документация за 

обект „Проектиране и изгражадане на обслужващи пътни връзки на АМ „Марица” при 

км 21+480” /пътни връзки от магистралата до манастира в с. Златна ливада/.  

С оглед бъдещата реализация на проекта, Община Чирпан следва да извърши 

отчуждителни процедури в кратки срокове, за което е необходимо посоченият обект да 

бъде включен в годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост, като обект от първостепенно значение – публична общинска собственост, 

по смисъла на Закона за общинската собственост.  

С оглед гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Чирпан допълва Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2016 г., както следва: 

В раздел ІV. „Обекти от първостепенно значение – публична общинска 

собственост” се създава нова Точка 4 /четвърта/ със следния текст: 

„4. Проектиране и изгражадане на обслужващи пътни връзки на АМ 

„Марица” при км 21+480”. 

 

 

 

 

Кичка Петкова……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:................................... 

А. Дончева – Гл. юрисконсулт 


