
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, във връзка с изработване на ПУП – Парцеларен и трасировъчен план извън 

границите на урбанизираната територия на гр. Чирпан. 

 

Г-жо Председател на Общински съвет,  г-жи и г-да Общински съветници, 

 

В Община Чирпан постъпи заявление с вх. №69-00-82 / 06.02.2018 г. от „Сани 

МЛ” ЕООД – гр. Чирпан, с което се иска предварително съгласие за право на преминаване 

през част от общински имот №000441 с НТП „пасище, мера” в землището на гр. Чирпан. 

Предвижда се засегната площ от имота да бъде 0,043 дка, с цел осигуряване на транспортен 

достъп до имот №147186 и съседните му – всички собственост на дружеството.  

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 изрази 

предварително съгласие са промяна на предназначението на частта от описания общински 

имот, като 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 промяна на предназначението на 0,043 дка от имот №000441 с 

НТП „пасище, мера” в землището на гр. Чирпан, с цел осигуряване на транспортен достъп 

до имот №147186 и съседните му, при следните условия: 

 

№ на 

засегнат 

имот  

Землище НТП Площ на 

имота 

/дка/ 

Засегната 

площ /дка/ 

000441 Чирпан Пасище, мера 3,573 0,043 

 

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:................................ 

Ив. Петрова – Гл. юрисконсулт 

 


