
 

 
 

ДО 

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е    З А    Р Е Ш Е Н И Е 
 

ОТ  КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА –КМЕТ НА ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за ПУП –ПП /Парцеларен план/  извън 

границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– 

„Довеждащ водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ- допълнение към одобрен 

Парцеларен план с Решение №  120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан, 

преминаващи през имот № 000467- канал (р.Текирска) и продължаващи през имоти  № 

000485 и № 147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна регулация на 

гр.Чирпан, в кв.”Текира, Община Чирпан, Област Стара Загора”. 

 

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 2014-2020 год.“ и 

необходимостта от преминаване на довеждащия водопровод и колектор през имоти № 

000467-канал (р.”Текирска”), № 000485 и № 147126 е наложително изработване на 

Парцеларен план- довеждащ водопровод и довеждащ колектор- допълнение към 

одобрен Парцеларен план с Решение №  120/31.07.2012 г.  на Общински съвет Чирпан 

в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан. 

В изпълнение на изискванията на чл.124 а, ал.1 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ е издадено Решение № 218/28.02.2017 г. на Общински съвет 

гр.Чирпан, с което е разрешено да се изработи ПУП –ПП /Парцеларен план/  извън 

границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– 

„Довеждащ водопровод и довеждащ колектор- допълнение към одобрен Парцеларен 

план с Решение №  120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан, с цел проектиране на 

трасета за преминаване през имоти № 000467- канал (р.Текирска), № 000485 и № 

147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна регулация на гр.Чирпан, в 

кв.”Текира”. 

Със заявление вх. № 08-00-28/06.03.2017 г. от Кмета на Община Чирпан е 

внесен за разглеждане от Общинския експертен съвет по устройство на територията 

/ОЕСУТ/ изработения ПУП- Парцеларен план за обект: ”Довеждащ водопровод и 

довеждащ колектор до ПСОВ- допълнение към одобрен Парцеларен план с Решение 

№  120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан”, във фаза: Окончателен проект. 



Внесения проект е разгледан и съгласуван с Протокол № 3 т.4 от 15.03.2017 год. 

от ОЕСУТ, като ОЕСУТ предлага на Кмета на Община Чирпан да внесе предложение 

в Общински съвет гр.Чирпан за одобряване на Проекта за ПУП на основание чл.129 

ал.1 от ЗУТ.  

 С Решение № 198/26.01.2017 г. е приета програма за управление и 

разпореждане с имотите- общинска собственост за 2017 г., като в точка IV.Обекти от 

първостепенно значение- публична собственост в т.2 е включено и изграждане на 

довеждаща и съпътстваща инфраструктура за ПСОВ- довеждащ път. 

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ и в едномесечния срок от приемане на 

Проекта от ОЕСУТ, внасям Проект за ПУП –ПП /Парцеларен план/  извън границите 

на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– 

„Довеждащ водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ- допълнение към одобрен 

Парцеларен план с Решение №  120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан, 

преминаващи през имот № 000467- канал (р.Текирска) и продължаващи през имоти  № 

000485 и № 147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна регулация на 

гр.Чирпан, в кв.”Текира, 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 Проекта за ПУП –ПП /Парцеларен 

план/  извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата 

инфраструктура– „Довеждащ водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ- допълнение 

към одобрен Парцеларен план с Решение №  120/31.07.2012 г. на Общински съвет 

Чирпан, преминаващи през имот № 000467- канал (р.Текирска) и продължаващи през 

имоти  № 000485 и № 147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна 

регулация на гр.Чирпан, в кв.”Текира, Община Чирпан, Област Стара Загора”. 

Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП- Парцеларен план от Общински 

съвет гр.Чирпан за общински обект от първостепенно значение, може да се обжалва 

или протестира в 14 /четиринадесет/ 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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КИЧКА ПЕТКОВА 
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