
 

 
 

 

ДО 
Г-ЖА ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 
 

ОТ  КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА  ЧИРПАН  

 
ОТНОСНО: Разрешение за изменение на ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на 

улица с о. т. 203-204 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките, 

общ. Чирпан, във връзка с постъпило заявление с вх. № 69-00-45/31.01.2019 г. от „РИН-

ТИН” ЕООД с адрес с. Рупките, общ. Чирпан, обл. Стара Загора. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Чирпан е внесено заявление с вх. № 69-00-45/31.01.2019 г. от „РИН-

ТИН” ЕООД. Постъпилото заявление е с искане за допускане изработването на ПУП – 

План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 203 - 204 и  План за регулация /ПР/ за 

УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките. Към заявлението са приложени техническо 

задание и скица-предложение, предвиждаща промяна на улица с о. т. 203 - 204, вследствие 

на което 148 кв. м. от улицата се присъединяват към УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. 

Рупките.  

Съгласно разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, разрешение за изработване 

на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ се дава с 

решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.  

 

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 „РИН-

ТИН” ЕООД с адрес с. Рупките, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, да възложи 

изработването на проект за ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 203 - 



204 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките, предвиждащ 

промяна на улица с о. т. 203 - 204, вследствие на което 148 кв. м. от улицата се 

присъединяват към УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките.  

Проектът за ПУП- ПУР и ПР да бъде изработен и процедиран при спазване на 

действащото законодателство. 

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

съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на ПУП – План за 

улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 203 - 204 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІX 

в кв. 24 по плана на с. Рупките. 

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

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –План за улична 

регулация /ПУР/ и  План за регулация /ПР/, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

 

 

   

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 
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