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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ СТАЙКО ИВАНОВ ГЕНОВ – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен
план извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата
инфраструктура- изграждане на пътен достъп на ПИ 083022, местност ”Кармък
дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора.
Дами и господа общински съветници ,
Процедурата по изработване на Проект за подробен устройствен планПарцеларен план за изграждане на пътен достъп за техническо обезпечаване на ПИ
083022, минаващо през поземлен имот № 000602, местност ”Кармък дере” в
землището на с.Зетьово, Община Чирпан започва със заявление с вх.№ 93-005297/19.11.2015 г. от Тоньо Георгиев Ангелов, гр.Стара Загора, ул.”Георги
Кюмюрев” № 56, ет.2, ап.8 и Малина Пенева Стоилова, гр.Стара Загора, ул.”Цар
Иван Шишман” № 44, ет.4, ап.18.
В изпълнение на изискванията на чл.124 а, ал.1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ е издадено Решение № 19/21.12.2015 г. на Общински съвет
гр.Чирпан, с което му е разрешено да изработи ПУП- Парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия.
Със заявление вх. № 93-00-5005/04.11.2016 г. от Тоньо Георгиев Ангелов е
внесен изработения Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план за
изграждане на пътен достъп за техническо обезпечаване на ПИ 083022, минаващо
през поземлен имот № 000602, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово
за разглеждане от Общинския експертен съвет по устройство на територията
/ОЕСУТ/.
Внесения проект е разгледан с Протокол № 11 т.6 от 09.11.2016 год. от
ОЕСУТ на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ за преценка на съответствието му с
нормативната уредба и е допуснато от ЕСУТ обявяване по реда на чл.128 от ЗУТ.
В съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ изготвените проекти са съобщени на
заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в ДВ бр.94/25.11.2016 г. В
едномесечния срок от обнародване на обявлението няма постъпили писмени
възражения, предложения и искания по проектите, за което е съставен Акт на
03.01.2017 г.

С протокол № 1 т.6 от 25.01.2017 г. ОЕСУТ приема Проекта за подробен
устройствен план- Парцеларен план за изграждане на пътен достъп за техническо
обезпечаване на ПИ 083022, минаващо през поземлен имот № 000602, местност
”Кармък дере” в землището на с.Зетьово.
На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ и в едномесечния срок от приемане на
Проекта от ОЕСУТ, внасям Проектa за подробен устройствен план- Парцеларен
план извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата
инфраструктура- изграждане на пътен достъп на ПИ 083022, местност ”Кармък
дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора за
одобряване от Общински съвет гр.Чирпан.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет гр.Чирпан одобрява Проект за подробен
устройствен план- Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия
за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на пътен достъп на ПИ
083022, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан,
Област Стара Загора.
Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП- Парцеларен план от
Общински съвет гр.Чирпан може да се обжалва или протестира в 30 /тридесет/
дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд
гр.Стара Загора чрез Общински съвет Чирпан, съгласно разпоредбите чл.215 ал.1 и
4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Общински съвет гр.Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати
решението в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно
изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията.
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