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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 

част от имот № 000441- пасище, мера по земеразделителния план на гр.Чирпан с цел 

смяна на предназначението на 43 кв.м. от имота с оглед осигуряване на транспортен 

достъп до имоти № 147186, 147187, 147188 и 147189, собственост на „САНИ МЛ” ЕООД. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Община Чирпан постъпи заявление с вх. № 69-00-83/06.02.2018 

г. от фирма „САНИ МЛ”ЕООД гр.Чирпан с искане да се издаде разрешение за 

изработване на подробен устройствен план- Парцеларен план за част от имот № 000441- 

пасище, мера по земеразделителния план на гр.Чирпан с цел смяна на предназначението 

на 43 кв.м. от имота с оглед осигуряване на транспортен достъп до имоти № 147186, 

147187, 147188 и 147189, собственост на „САНИ МЛ” ЕООД. След смяната на 

предназначението начина на трайно ползване /НТП/ от пасище, мера на тези 43 кв.м.  ще 

стане „местен път”, като собствеността ще остане общинска публична. 

Към заявлението са приложени техническо задание по чл.125, във връзка с чл.124а, 

ал.7 от ЗУТ, скица- предложение за изработване на ПУП-Парцеларен план, Регистър на 

засегнатите имоти /преди промяна на предназначението/, Баланс на площите /преди 

промяна на предназначението/, Регистър на имотите към ПУП- Парцеларен план, Баланс 

на площите  към ПУП- Парцеларен план, както и скици и документ за собственост на 

имотите на „САНИ МЛ” ЕООД. 

 

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 „САНИ МЛ” 

ЕООД, ЕИК 200585463, със седалище и адрес на управление: гр.Чирпан, ул.”Д-р Петър 

Генов” № 3, с управител Михаил Делчев Иванов,  да възложи изработването на проект за 

ПУП – ПП /Парцеларен план/  извън границите на урбанизираната територия за елементи 

на техническата инфраструктура- за част от имот № 000441- пасище, мера с цел смяна на 

предназначението на 43 кв.м. от имота в „местен път”  с оглед осигуряване на транспортен 

достъп до имоти № 147186, 147187, 147188 и 147189  по земеразделителния план на 

гр.Чирпан. 

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 част от имот № 000441- пасище, мера с цел смяна на 

предназначението на 43 кв.м. от имота в „местен път”  с оглед осигуряване на транспортен 

достъп до имоти № 147186, 147187, 147188 и 147189  по земеразделителния план на 

гр.Чирпан. 

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

територията (ЗУТ).  
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