
 

 

ДО 

Г-Н ИВАН СТАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА  ЧИРПАН  

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП - План за 

улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и План за регулация /ПР/ за 

УПИ І- 1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област 

Стара Загора. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Чирпан постъпи заявление с вх. № 93-00-4443/14.11.2019 г. от Васил 

Енев Минков от гр.Чирпан, ул.”Тинтява” № 15. Постъпилото заявление е с искане за 

допускане изработването на Проект за изменение на ПУП - План за улична регулация 

/ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и План за регулация /ПР/ за УПИ І- 1725 и УПИ 

VI-1724 в кв. 142 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора. 

В заявлението е обосновано искането за изработване на Проект за изменение на 

ПУП на основание чл.134, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията, съгласно 

който се допуска изменение на влезлите в сила подробни устройствени планове при 

одобряване на изменение в кадастралната карта. Кадастралната карта и кадастралните 

регистри /КККР/ на гр.Чирпан са одобрени със заповед № РД-18-1540/03.09.2018 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК гр.София. 

Към заявлението са приложени техническо задание за изработване на ПУП и 

скица-предложение за изменение на ПУП, която предвижда: 

Изменение на регулационния план на гр. Чирпан във връзка с предходно 

изменение на кадастралната карта на гр. Чирпан одобрено със заповед РД-18-6898-

02.07.2019 на Началника на СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър) – 

гр.Стара Загора. Скицата-предложение предвижда изменение на ПУП – ПР , като част 

от УПИ VI – 1724 кв. 142 се присъедини към УПИ I -1725 кв. 142 , която част е 

закупена с протокол от 09.04.1979 г. като регулационната граница съвпадне с имотната 

граница на ПИ с идентификатор 81414.502.1725 по кадастралната карта на гр. Чирпан. 

Останалата част от  УПИ VI – 1724 кв. 142 да се присъедини към улица с о.т. 568 ÷ 

560а ÷ 559, която част е отчуждена за улица и регулационната граница на УПИ I -1725  

съвпадне с границите на имоти с идентификатори 81414.502.4293 , 81414.502.1725 и 

81414.501.237 по КККР на гр.Чирпан, вследствие на което се заличи УПИ VI – 1724. 

 

 



 

Съгласно разпоредбите на чл.124а, ал.1, 2 и ал.5 от ЗУТ, разрешение за 

изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична 

регулация /ПУР/  и Проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана 

територия в обхват над един квартал, се дава с решение на общинския съвет по 

предложение на кмета на общината.  

 

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, 2 и ал.5 

от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на 

Васил Енев Минков от гр.Чирпан, ул.”Тинтява” № 15, да възложи изработването на 

Проект за изменение на ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷ 

560а ÷ 559 и План за регулация /ПР/ за УПИ І- 1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по плана 

на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора, предвиждащ: 

Изменение на регулационния план на гр. Чирпан във връзка с предходно 

изменение на кадастралната карта на гр. Чирпан одобрено със заповед РД-18-6898-

02.07.2019 на Началника на СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър) – 

гр.Стара Загора. Скицата-предложение предвижда изменение на ПУП – ПР , като част 

от УПИ VI – 1724 кв. 142 се присъедини към УПИ I -1725 кв. 142 , която част е 

закупена с протокол от 09.04.1979 г. като регулационната граница съвпадне с имотната 

граница на ПИ с идентификатор 81414.502.1725 по кадастралната карта на гр. Чирпан. 

Останалата част от  УПИ VI – 1724 кв. 142 да се присъедини към улица с о.т. 568 ÷ 

560а ÷ 559, която част е отчуждена за улица и регулационната граница на УПИ I -1725  

съвпадне с границите на имоти с идентификатори 81414.502.4293, 81414.502.1725 и 

81414.501.237 по КККР на гр.Чирпан, вследствие на което се заличи УПИ VI – 1724. 

Проектът за ПУП- ПУР и ПР да бъде изработен и процедиран при спазване на 

действащото законодателство. 

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

съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на Проект за изменение 

на ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и План за 

регулация /ПР/ за УПИ І- 1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по плана на гр. Чирпан, 

Община Чирпан, Област Стара Загора. 

Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи 

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –План за улична 

регулация /ПУР/ и  План за регулация /ПР/, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ).  
  

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

  

 

Съгласувал : 

Иванка Петрова 

Гл.юрисконсулт на Община Чирпан 

 

Изготвил: 

инж.Диана Пройкова 

Началник Отдел “ТСУ и ИК”  

 


	ДО
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

	Иванка Петрова
	инж.Диана Пройкова


