
До  

Общински съвет - гр. Чирпан                              

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти - общинска 

собственост, с оглед осигуряване на бъдещ достъп до други поземлени имоти в землищата 

на с. Зетьово, с. Златна ливада и с. Целина. 

 

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

 

Във връзка с инвестиционното намерение на „Чирпан Солар Плант“ ЕООД за 

изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ) с индикативна инсталирана 

мощност до 200 MW, на индустриална система за съхранение на електроенергия, както и 

на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ, бяха извършени 

изменения на кадастралните карти на с. Зетьово, с. Златна ливада и с. Целина, засягащи 

поземлени имоти - общинска собственост.  

Към настоящия момент, поземлените имоти, които ще служат за осигуряване 

на достъп до други имоти, са с начин на трайно ползване за пасища, а именно: 

1. Поземлен имот 30819.47.588, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. 

Бейолу, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 189 кв. м, стар номер 

000569, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-561/27.02.2018 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК; 

2. Поземлен имот 30819.47.589, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. 

Бейолу, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 2583 кв. м, стар номер 

000569, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-561/27.02.2018 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК; 

3. Поземлен имот 30819.46.595, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. 

Бейолу, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 3477 кв. м, стар номер 

000505, 000682, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-561/27.02.2018 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК; 

4. Поземлен имот 31070.1.225, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, 

м. Копака, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 321 кв. м, стар 

номер 000024, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК; 

5. Поземлен имот 31070.1.226, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, 

м. Копака, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 199 кв. м, стар 

номер 000024, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК; 

6. Поземлен имот 31070.1.235, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, 

м. Копака, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 981 кв. м, стар 

номер 000024, 000216, 000176, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. 

на Изпълнителен Директор на АГКК; 

7. Поземлен имот 31070.58.302, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна 

ливада, м. Бентонита, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 225 кв. 



м, стар номер 000128, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК; 

8. Поземлен имот 31070.19.300, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна 

ливада, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 106 кв. м, стар номер 

000299, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК; 

9. Поземлен имот 31070.19.301, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна 

ливада, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 54 кв. м, стар номер 

000299, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК; 

10. Поземлен имот 31070.19.302, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна 

ливада, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 584 кв. м, стар номер 

000299, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК; 

11. Поземлен имот 31070.24.304, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна 

ливада, м. До селото, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 3784 кв. 

м, стар номер 000302, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК; 

12. Поземлен имот 31070.24.310, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна 

ливада, м. До селото, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 411 кв. 

м, стар номер 000302, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК; 

13. Поземлен имот 31070.24.311, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна 

ливада, м. До селото, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 1451 кв. 

м, стар номер 000302, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК; 

14. Поземлен имот 31070.24.314, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна 

ливада, м. До селото, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 998 кв. 

м, стар номер 000302, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК; 

15. Поземлен имот 78330.63.17, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, вид 

територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 564 кв. м, стар номер 000125, 

000203, 000204, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-503/20.02.2018 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК; 

16. Поземлен имот 78330.67.36, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, м. 

Лозята, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 754 кв. м, стар номер 

000134, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-503/20.02.2018 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК. 

Считам, че актуалните предвиждания за отреждането на гореописаните имоти 

за осигуряване на достъп до други поземлени имоти, налагат промяна на начина на трайно 

ползване от „пасище“ на „за селскостопански, горски, ведомствен път“. Промяната на 

начина на трайно ползване изисква съгласието на собственика на имотите. Това съгласие 

по отношение на имоти, собственост на общината, следва да се предостави от общинския 

съвет. 

Промяната на начина на трайно ползване на имотите ще отрази конкретните 

цели, за които ще служат гореописаните поземлени имоти. Считам за законосъобразно, 

както и целесъобразно, да бъде предоставено съгласие за промяна на начина на трайно 

ползване на описаните поземлени имоти, собственост на община Чирпан, поради което 

предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме следното 

 



Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местната администрация и чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

30819.47.588, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. Бейолу, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 189 кв. м, стар номер 000569 от НТП „Пасище“ на НТП „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“. 

2. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

30819.47.589, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. Бейолу, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 2583 кв. м, стар номер 000569, от НТП „Пасище“ на НТП 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

3. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

30819.46.595, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. Бейолу, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 3477 кв. м, стар номер 000505, 000682, от НТП „Пасище“ 

на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

4. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.1.225, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. Копака, вид 

територия Земеделска, категория 9, площ 321 кв. м, стар номер 000024, от НТП „Пасище“ 

на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.  

5. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.1.226, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. Копака, вид 

територия Земеделска, категория 9, площ 199 кв. м, стар номер 000024, от НТП „Пасище“ 

на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

6. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.1.235, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. Копака, вид 

територия Земеделска, категория 9, площ 981 кв. м, стар номер 000024, 000216, 000176, от 

НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

7. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.58.302, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. Бентонита, вид 

територия Земеделска, категория 9, площ 225 кв. м, стар номер 000128, от НТП „Пасище“ 

на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

8. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.19.300, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 106 кв. м, стар номер 000299, от НТП „Пасище“ на НТП 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

9. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.19.301, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 54 кв. м, стар номер 000299, от НТП „Пасище“ на НТП „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“. 

10. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.19.302, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 584 кв. м, стар номер 000299, от НТП „Пасище“ на НТП 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

11. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.24.304, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. До селото, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 3784 кв. м, стар номер 000302, от НТП „Пасище“ 

на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 



12. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.24.310, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. До селото, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 411 кв. м, стар номер 000302, от НТП „Пасище“ 

на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

13. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.24.311, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. До селото, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 1451 кв. м, стар номер 000302, от НТП „Пасище“ 

на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

14. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.24.314, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. До селото, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 998 кв. м, стар номер 000302, от НТП „Пасище“ 

на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

15. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

78330.63.17, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, вид територия Земеделска, 

категория 5, площ 564 кв. м, стар номер 000125, 000203, 000204, от НТП „Пасище“ на 

НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

16. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

78330.67.36, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, м. Лозята, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 754 кв. м, стар номер 000134, от НТП „Пасище“ на НТП 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

Възлага на Кмета на община Чирпан да предприеме всички необходими правни 

и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.  

 

 

 

 

Ивайло Крачолов ……………….………… 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

 


