
До 

Общински съвет 

Чирпан 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ за обект „Проектиране и изграждане на обслужващи пътни връзки на АМ 

„Марица” при км 21+480” в землището на с. Златна ливада.  

 

 

Г-жо Председател на Общински съвет,  

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

В Община Чирпан е представена проектна документация за обект 

„Проектиране и изграждане на обслужващи пътни връзки на АМ „Марица” при км 

21+480” в землището на с. Златна ливада. За целта е представен парцеларен план с 

приложен регистър на засегнати имоти. Проектът касае посоки на пътните връзки  

„Капитан Андреево – Манастира”, „Манастира – София”, „София – Манастира” и 

„Манастира – Капитан Андреево”.  

За да бъдат утвърдени трасетата на обслужващите пътни връзки, е 

необходимо Общински съвет да приеме решение за изразяване на предварително 

съгласие по чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският съвет да приеме 

следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

местната администрация, чл. 25, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 

от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Общински 

съвет – Чирпан изразява предварително съгласие за прокарване на трасе за обект 

„Проектиране и изграждане на обслужващи пътни връзки на АМ „Марица” при км 

21+480” в землището на с. Златна ливада, при следните условия: 

 

№ на засегнат 

имот  

НТП Площ на 

имота /дка/ 

Площ с ограничения 

в ползването /дка/ 

000291 Нива  3,633 0,013 

000292 Нива 0,205 0,015 

010010 Пасище, мера 21,925 0,951 

068020 Нива 0,097 0,097 

000086 Полски път 2,004 0,074 

000143 Полски път 2,695 0,009 



000241 Полски път 1,019 1,019 

000242 Полски път 8,408 0,195 

000245 Полски път 3,957 0,079 

000247 Полски път 1,841 0,028 

000268 Полски път 1,694 0,662 

000284 Полски път 3,904 0,290 

000244 Напоителен канал 2,747 0,046 

 

 

Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на 

решението на комисията по чл.17 от Закона за опазване на земеделските земи. 

 

 

 

 

 

 

Кичка Петкова…………………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

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

А. Дончева – Гл. юрисконсулт 

 


