
 
 

 

ДО 

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЧИРПАН 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е    З А    Р Е Ш Е Н И Е  
 

ОТ  СТАЙКО ИВАНОВ ГЕНОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА  ЧИРПАН 

Съгласно Заповед № РД-09-136 от 15.03.2019 г. на Кмета на Община Чирпан 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен 

план - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65810.22.512 КККР с. 

Свобода, община Чирпан, като за ПИ с идентификатор 65810.22.512 се отреди 

устройствена зона с конкретно предназначение „Технологични и складови 

площадки за дейности съпътващи добива” на кариера „Свобода” на основание 

чл.124а, ал.1 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. 

С искане с вх. № 69-00-91/13.03.2019 г. от собственика на имот ПИ с 

идентификатор 65810.22.512, КККР с. Свобода, община Чирпан от „Каолин” ЕАД е 

направено искане да се разреши изработване ПУП – План за застрояване за ПИ с 

идентификатор 65810.22.512, КККР с. Свобода, община Чирпан, с цел  отреждане на 

устройствена зона с конкретно предназначение „Технологични и складови площадки за 

дейности съпътващи добива” на кариера „Свобода”.   

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 

„Каолин” ЕАД с адрес: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул.”Дъбрава” №8, ЕИК 

827182866, в качеството му на собственик да възложи изработването на проект за ПУП – 

План за застрояване за ПИ с идентификатор 65810.22.512, КККР с. Свобода, община 

Чирпан, с цел  отреждане на устройствена зона с конкретно предназначение 

„Технологични и складови площадки за дейности съпътващи добива” на кариера 

„Свобода”.    

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

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

за застрояване за ПИ с идентификатор 65810.22.512, КККР с. Свобода 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).  

  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

СТАЙКО ГЕНОВ 

За Кмет на Община Чирпан 

( съгласно Заповед № ЗД-09-136/15.03.2019 г. на Кмета на Община Чирпан)    
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