
До 

Общински съвет - 

Чирпан 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ за обект „Проект за изменение на ПУП – Парцеларен план на Довеждащ 

път – имот с идентификатор 81414.147.532 да ПСОВ в имот с идентификатор 

81414.147.180 в землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора”.  

 

Г-жо Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

 

В Община Чирпан е представена проектна документация за проект обект 

„Проект за изменение на ПУП – Парцеларен план на Довеждащ път – имот с 

идентификатор 81414.147.532 да ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 в 

землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора”. Документацията 

включва парцеларен план с приложен регистър на засегнатите имоти от трасето на 

довеждащия до ПСОВ път.  

За да бъде утвърдено въпросното трасе, е необходимо Общински съвет да 

приеме решение за изразяване на предварително съгласие по чл.25 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл.29 от Закона за опазване на 

земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският съвет да приеме 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.25, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 

от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Общински 

съвет – Чирпан изразява предварително съгласие за прокарване на трасе за обект  

„Проект за изменение на ПУП – Парцеларен план на Довеждащ път – имот с 

идентификатор 81414.147.532 да ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 в 

землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора”, при следните 

условия: 

 

№ на засегнат 

имот  

Землище НТП Площ на 

имота 

/дка/ 

Площ с 

ограничение 

/дка/ 

Площ с 

ограничение 

/%/ 

81414.74.496 Чирпан Полски път 1,811 0,057 3,15 

81414.147.441 Чирпан Пасище, мера 2,344 0,885 24,69 

81414.147.475 Чирпан Пасище, мера 17,750 0,025 0,14 

81414.147.479 Чирпан Пасище, мера 0,454 0,068 14,99 

81414.147.480 Чирпан Дере 1,306 0,010 0,77 

81414.147.883 Чирпан Пасище, мера 4,495 0,215 14,38 



 

 

Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на 

решението на комисията по чл.17 от Закона за опазване на земеделските земи. 

 

 

 

 

 

 

Кичка Петкова…………………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:................................ 

А. Дончева – Гл. юрисконсулт 

 


