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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 
 

ОТ  КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план- 

План-схема за елемент на техническата инфраструктура- водоснабдяване към ПУП-ПР в 

урбанизираната територия на гр.Чирпан, Община Чирпан, за реализиране на обект: 

„Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем 

V=6500m³ на гр. Чирпан“. 

 

 

УВАЖАЕМИ 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 задания за проектиране за 

линейните обекти на техническата инфраструктура в обхват над един квартал. 

С писмо с изх. № 70-00-838/22.01.2019 г. от Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството /МРРБ/  е направено искане да се разреши изработване на 

проект за ПУП – План-схема за елемент на техническата инфраструктура- 

водоснабдяване към ПУП-ПР в урбанизираната територия на гр.Чирпан, съгласно 

чл.124а, ал.1 от ЗУТ и одобряване на задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ за реализиране на 

обект: „Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем 

V=6500m³ на гр. Чирпан”.  

Трасето на предвидения за реконструкция участък от Външен довеждащ 

водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водоем V=6500m³ на гр. Чирпан е 



с обща дължина 5346 м и преминава през землището на гр.Чирпан, като дължината му в 

регулация е 1954 м и 3392 м извън регулация.  

Представеното на Общински съвет задание за изработване на План схема е за 

трасето в  урбанизираната територия с обща дължина 1954 м. 

Към писмото е приложено задание за изработване на ПУП /Подробен устройствен 

план/- План-схема за водоснабдяване към ПУП-ПР и документи отговарящи  на 

изискванията на чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ- регистър на засегнатите имоти, План-

схема на предлаганото трасе в М 1:1 000- 2 бр., карта на предлаганото трасе в М 1:10 000, 

комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл.16, ал.3 от ЗКИР и 

трасировъчни данни. 

 

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 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството  да възложи изработването 

на Проект за подробен устройствен план- План-схема за елемент на техническата 

инфраструктура- водоснабдяване към ПУП-ПР в урбанизираната територия на гр.Чирпан, 

Община Чирпан, за реализиране на обект: „Външен довеждащ водопровод от 

водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем V=6500m³ на гр. Чирпан“. 

На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за подробен устройствен 

план- План-схема за елемент на техническата инфраструктура- водоснабдяване към 

ПУП-ПР в урбанизираната територия на гр.Чирпан, Община Чирпан, за реализиране на 

обект: „Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем 

V=6500m³ на гр. Чирпан“. 

Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи 

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –План-схема в 

границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура, 

съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

 

 

   

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан  

 

 

Съгласувал : 

Иванка Петрова 

Гл. юрисконсулт на Община Чирпан 

 

 

Изготвил: 

инж.Диана Пройкова 

Началник Отдел “ТСУ и ИК”  

 


