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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕМЕНТ НА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА- електроснабдяване към ПУП-ПЗ на с.
Могилово, Община Чирпан на основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.64,
ал.2, чл.108, ал.2 от ЗУТ.
Дами и господа общински съветници ,
С влизане в сила на измененията в Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, обнародвани в ДВ, бр. 82 от 26.10. 2012 г., съгласно чл.124а, ал.1 и чл. 124б,
ал.1 от същия, във връзка с правомощията, уредени в чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общинските съвети
по предложение на Кмета на Общината приемат решение за разрешаване
изработването на проекти за подробни устройствени планове и одобряване на
задание за проектиране на поземлени имоти извън границите на урбанизираната
територия.
Със заявление с вх. № 63-00-41/14.03.2018 г. от собственика на имоти УПИ
№ I423 и УПИ № VI, кв.51Б, с. Могилово, община Чирпан представлявано от
Андрей Венков Йончев е направено искане да се разреши изработване на ПЛАНСХЕМА
ЗА
ЕЛЕМЕНТ
НА
ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРАелектроснабдяване към ПУП-ПЗ на с. Могилово, Община Чирпан, с цел
реализиране на инвестиционно намерение – изграждане на „Кабел НН и ТКМ от
съществуващо ГРТ в УПИ № VI до обслужваща сграда на винарна Мидалидаре в
УПИ № I423” , кв.51Б, с. Могилово, Община Чирпан.
Към заявлението е приложено задание за изработване на ПУП-ПЗ и
документи отговарящи на изискванията на чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ.

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 и
ал.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан
РАЗРЕШАВА на „МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД, в качеството му на
собственик на имоти УПИ № I423 и УПИ № VI, кв.51Б да възложи изработването
на проект за ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕМЕНТ НА ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА- електроснабдяване към ПУП-ПЗ на с. Могилово, Община
Чирпан.
При изготвяне на проекта е необходимо:
1. Да се спазят изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
2. Да се приложи становище на РИОСВ – гр. Стара Загора за оценка на
въздействието върху околната среда.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
Общински съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на
ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕМЕНТ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРАелектроснабдяване към ПУП-ПЗ на с. Могилово, Община Чирпан.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи
решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – План за
застрояване, съгласно разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
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