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

 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

Относно: Безвъзмездно предоставяне право на преминаване и право на специално 

ползване на „А1 България” ЕАД - гр. София за изпълнение на строеж: Изграждане на 

оптична кабелна свързаност на „А1 България” ЕАД, по две независими трасета, до БС 

SZR00214 – гр. Чирпан, община Чирпан в урбанизираната територия на гр. Чирпан 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

                                    

                 В Община Чирпан постъпи заявление с вх. №91-00-133 / 02.07.2019 г. от „А1 

България” ЕАД, гр. София във връзка с инвестиционно намерение за изпълнение на 

строеж: Изграждане на оптична кабелна свързаност на „А1 България” ЕАД, по две 

независими трасета, до БС SZR00214 – гр. Чирпан, община Чирпан – строеж трета 

категория, обхващащ част от територията на гр. Чирпан, с. Плодовитово, община Братя 

Даскалови и с. Градина, община Първомай, както и път II-66 „Чирпан – Плодовитово” 

между гр. Чирпан и с. Плодовитово. 

1. Проектно трасе 1 започва от нова шахта с два капака №001 /до базова станция 

SZR 0014 – Чирпан, находяща се  в УПИ XI жилищно строителство, кв. 101 А по плана 

на гр. Чирпан, с административен адрес: бул. „Георги Димитров №65, община Чирпан/, 

продължава на запад по продължението на ул. „Вола” до нейния край. След това на юг 

до бул. „Георги Димитров. Пресича бул. „Георги Димитров”, чрез хоризонтален сондаж 

и завършва в нова шахта с два капака №003. 

Трасе 1 ще е с обща дължина – 143 метра. 

2. Проектно трасе 2 започва от нова шахта с два капака №001 /до базова станция 

SZR 0014 – Чирпан, находяща се  в УПИ XI жилищно строителство, кв. 101 А по плана 

на гр. Чирпан, с административен адрес: бул. „Георги Димитров №65, община Чирпан/, 

продължава на запад по продължението на ул. „Вола” до нейния край. След това на юг 

до бул. „Георги Димитров. Пресича бул. „Георги Димитров”, чрез хоризонтален сондаж 

и продължава на запад до нова шахта с един капак №004. 

След това през съществуваща шахта №B311 се свързва със съществуваща мрежа 

/ЕСМ/ на „Мобилтел” ЕАД, изградена и въведена в експлоатация съгласно 

удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено от Община Чирпан до 

съществуваща шахта №B606. 

Трасето продължава на запад по бул. „Георги Димитров”, през нова шахта с 

един капак №005 до излизането от гр. Чирпан. После следва път II-66 на запад /от км 

103+502 до км 111+939/, от дясната страна, в сервитута на пътя до достигане на с. 

Плодовитово.  



 Трасе 2 ще е с обща дължина – 12105 метра. 

             Част от обектите се намират в урбанизираната територия на гр. Чирпан и за 

издаване на разрешение за строеж е необходимо Общински съвет Чирпан да приеме 

решение за предоставяне на безвъзмездно право на преминаване и право на специално 

ползване по реда на Закона  за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура. 

             Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан 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. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка чл. 17, 

чл. 18, ал. 3, чл. 19, ал. 1, чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и с цел изпълнение на строеж 

„Изграждане на оптична кабелна свързаност на „А1 България” ЕАД, по две независими 

трасета, до БС SZR00214 – гр. Чирпан, община Чирпан в урбанизираната територия на 

гр. Чирпан”, Общински съвет – Чирпан дава съгласие за безвъзмездно предоставяне 

право на преминаване и право на специално ползване на „А1 България” ЕАД - гр. 

София, ЕИК 131468980, за срок от 10 /десет/ години на общински имоти, при следните 

условия: 

1. Проектно трасе 1: от нова шахта №001 /до базова станция SZR 0014 – Чирпан, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 81414.502.3905, стар номер УПИ XI 

жилищно строителство, кв. 101 А по плана на гр. Чирпан, с административен адрес: 

бул. „Георги Димитров №65, община Чирпан/, продължава на запад по продължението 

на ул. „Вола” до нейния край. След това на юг пресича бул. „Георги Димитров”, чрез 

хоризонтален сондаж и завършва в нова шахта №003. 

Регистър на засегнатите общински имоти за изграждане на Трасе 1 в 

урбанизираната територия: 

 

Имот Дължина на 

трасето през 

имота, м 

Засегната 

площ, кв.м. 

НТП 

81414.502.4065 27 11 За първостепенна улица 

81414.502.4181 62 25 За второстепенна улица 

81414.502.3905 28 11 Комплексно застрояване 

81414.502.4266 26 10 За второстепенна улица 

 

 

2. Проектно трасе 2: от нова шахта №001 /до базова станция SZR 0014 – Чирпан, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 81414.502.3905, стар номер УПИ XI 

жилищно строителство, кв. 101 А по плана на гр. Чирпан, с административен адрес: 

бул. „Георги Димитров №65, община Чирпан/, продължава на запад по продължението 

на ул. „Вола” до нейния край. След това на юг до бул. „Георги Димитров. Пресича бул. 

„Георги Димитров”, чрез хоризонтален сондаж и продължава на запад до нова шахта 

№004. 

След това през съществуваща шахта №B311 се свързва със съществуваща мрежа 

/ЕСМ/ на „Мобилтел” ЕАД, изградена и въведена в експлоатация съгласно 

удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено от Община Чирпан до 

съществуваща шахта №B606. 



Трасето продължава на запад по бул. „Георги Димитров”, през нова шахта №005 

до излизането от гр. Чирпан, следва път II-66 на запад /от км 103+502 до км 111+939/, 

от дясната страна в сервитута на пътя /до достигане на с. Плодовитово/. 

Регистър на засегнатите общински имоти за изграждане на Трасе 2 в 

урбанизираната територия: 

 

Имот Дължина на 

трасето през 

имота, м 

Засегната 

площ, кв.м. 

НТП 

81414.502.4065 608 243 За първостепенна улица 

81414.502.4065 81 32 За първостепенна улица 

81414.502.4181 62 25 За второстепенна улица 

81414.502.3905 28 11 Комплексно застрояване 

81414.502.4266 26 10 За второстепенна улица 

 

Регистър на засегнатите общински имоти от съществуващо Трасе 2 в 

урбанизираната територия: 

 

Имот Дължина на 

трасето през 

имота, м 

Засегната 

площ, кв.м. 

НТП 

81414.502.4106 26 10 За второстепенна улица 

81414.502.4206 2 1 За второстепенна улица 

81414.502.4065 148 58 За първостепенна улица 

81414.502.4065 116 46 За първостепенна улица 

81414.502.4065 63 25 За първостепенна улица 

81414.502.4065 8 3 За първостепенна улица 

81414.502.4065 211 84 За първостепенна улица 

81414.502.4206 49 19 За второстепенна улица 

81414.502.3901  1 Ниско застрояване (до 10 м) 

81414.502.3371 20 8 Комплексно застрояване 

81414.502.2080 5 2 Комплексно застрояване 

81414.502.4064 23 9 За второстепенна улица 

81414.502.4059 6 3 За второстепенна улица 

 

Упълномощава Кмета на Община Чирпан да сключи договор за безвъзмездно 

право на преминаване и право на специално ползване върху посочените общински 

имоти с „А1 България” ЕАД гр. София, ЕИК 131468980 за срок от 10 /десет/ години.  

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА   ……………………. 

Кмет на община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: ………………………… 

Анастасия Дончева - Гл. юрисконсулт 

 
 


