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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 
 

ОТ  КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА  ЧИРПАН  

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПП /Парцеларен план/  извън 

границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за 

имот 000532- полски път в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с цел смяна на 

предназначението на имота във връзка с изграждане на довеждащ път  до ПСОВ. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Във връзка с подадено от Община Чирпан проектно предложение  № 

BG16M1OP002-1.009-0003 за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води 

в гр. Чирпан“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни В и К проекти–компонент 2“ по 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020год.“ и необходимостта от осигуряване на 

транспортен достъп до имот 147180, в който ще се изгражда ПСОВ е наложително 

изработване на Парцеларен план за имот 000532- полски път в землището на гр.Чирпан. 

Парцеларния план е един от необходимите документи за окомплектоване на  преписката 

по смяна на предназначението на имота и начина на трайно ползване в Комисията за 

земеделските земи в гр.София. 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план /ПУП/  се дава с решение на общинския съвет по предложение 

на кмета на общината.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 



РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на Кмета на 

Община Чирпан  да възложи изработването на проект за ПУП – ПУП – ПП /Парцеларен 

план/  извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата 

инфраструктура за имот 000532- полски път в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с 

цел смяна на предназначението на имота във връзка с изграждане на довеждащ път  до 

ПСОВ. 

На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на ПУП – ПП /Парцеларен 

план/  извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата 

инфраструктура за имот 000532- полски път в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с 

цел смяна на предназначението на имота във връзка с изграждане на довеждащ път  до 

ПСОВ. 

 

Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи 

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –ПП /Парцеларен 

план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата 

инфраструктура за имот 000532- полски път в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с 

цел смяна на предназначението на имота във връзка с изграждане на довеждащ път  до 

ПСОВ , съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ).  
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