
ДО 

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 КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Ползване на земеделска земя – общинска собственост за временно 

депониране на излишни земни маси. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с изпълнение на  проект „Изграждане на пречиствателна станция 

за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по АДБФП 

№BG16M1OP002-1.009-0003-C01 по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 

на Община Чирпан, е необходимо да бъде предоставен терен  за временно депониране  

на земни маси  до приключване на строително-монтажните работи.  

 С Решение №РД–09–605/20.12.2018 год. за изпълнител на открита процедура с 

предмет: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи 

колектори в гр. Чирпан” е определено ДЗЗД „АКВА ЕКО ЧИРПАН” – гр. София.  

 Срокът за изпълнение на СМР по проекта е 250 дни. Съгласно АДБПФ, срокът в 

който трябва да бъде изпълнена дейност 2 „Изграждане на ПСОВ и довеждащи 

колектори в гр. Чирпан” е 27 месеца (до м. април 2021 г.) 

            Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински 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, Общински съвет – Чирпан:           

1. Дава съгласие ДЗЗД „АКВА ЕКО ЧИРПАН” – гр. София да ползва 

безвъзмездно недвижим имот – общинска собственост за временно депониране на 

излишни земни маси за срок до приключване на строително-монтажните работи (до м. 

април 2021 г.), както следва: 

Поземлен имот с идентификатор 81414.74.496,  находящ се в землището на  гр. 

Чирпан по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със  Заповед №РД-

18-1540/03.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със 

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ 1811 кв. м  (хиляда 

осемстотин и единадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

земеделска,  начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, 

категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 000496, при съседи: 81414.147.532, 81414.73.1, 81414.74.765, 

81414.74.489, 81414.147.426. 

 2. ДЗЗД „АКВА ЕКО ЧИРПАН” – гр. София се задължава след приключване на 

строително-монтажните работи по проекта да възстанови имота във вида, в който е 

предоставен от Община Чирпан. 

 3. Възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши необходимата процедура. 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА   ……………………. 

Кмет на община Чирпан 

 

Съгласувал: ………………………… 

Гл. юрисконсулт  (А. Дончева) 


