ДО
Г-Н ИВАН СТАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

РЕШЕНИЕ

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Одобряване на Проект за Подробен устройствен план –
Парцеларен план за подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели от
фотоволтаични централи в поземлени имоти с идентификатори 30819.47.592,
30819.47.593, 30819.47.594, в землището на с. Зетьово, общ. Чирпан; 31070.1.231,
31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан;
78330.67.40, 78330.71.28, 78330.63.15 в землището на с. Целина, общ. Чирпан до
подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 в землището на с. Целина,
общ. Чирпан.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници ,
Във връзка с инвестиционното намерение на „Чирпан Солар Плант“ ЕООД, ЕИК
205958959, с Решение № 351/30.09.2021 г. на Общински съвет – Чирпан е дадено съгласие
за изработване на подробни устройствени планове, предвиждащи изграждането на обекти
на техническата инфраструктура – фотоволтаични електроцентрали и подстанция, както и
прилежащата към основните обекти техническа инфраструктура, включително парцеларни
планове за подземни и/или въздушни електропроводи във връзка с реализирането на
инвестиционното намерение.
На основание чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), от
Дружеството е внесено искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план
– парцеларен план за подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели, регистрирано с
вх. № 30-00-586 / 12.11.2021 г.
Въз основа на подадено искане и в изпълнение на изискванията на чл. 124а, ал. 1 от
ЗУТ е взето Решение № 378/30.11.2021 г. на Общински съвет – Чирпан, с което е разрешено
да се изработи проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии
и е одобрено заданието по чл. 125 ЗУТ за изработване на ПУП.

Със заявление вх. № УТ-752/19.04.2022 г. от „Чирпан Солар Плант“ ЕООД, е внесен
изработеният проект за ПУП-ПП за подземни електропроводи 33 kV и за оптични
кабели от фотоволтаични централи в поземлени имоти с идентификатори
30819.47.592, 30819.47.593, 30819.47.594, в землището на с. Зетьово, общ. Чирпан;
31070.1.231, 31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на с. Златна ливада,
общ. Чирпан; 78330.67.40, 78330.71.28, 78330.63.15 в землището на с. Целина, общ.
Чирпан до подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 в землището на
с. Целина, общ. Чирпан за обявяване по реда на чл. 128 ЗУТ, разглеждане от Общинския
експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и одобряване от Общински съвет –
Чирпан.
Представени са:
1. Писмо изх. № 11384/25.02.2022 г. на „Електроразпределение Юг” ЕАД за
предоставяне на изходни данни за разработване на опорен план и задание по чл. 125, ал. 4
от ЗУТ.
2. Становище изх. № ТО-ПУП-018/02.02.2022 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора,
за съгласуване на ПУП.
3. Решение № СЗ-58-ЕО/2021 г. на РИОСВ – Стара Загора за преценяване
необходимостта от извършване на екологична оценка.
4. Решение № СЗ-58-1-ПР/2022 г. на РИОСВ – Стара Загора за поправка на очевидна
фактическа грешка, допусната в Решение за преценяване необходимостта от извършване
на екологична оценка № СЗ-58-ЕО/2021 г.
5. Здравно заключение № РД-259-41/12.04.2022 г. на РЗИ – Стара Загора за
съгласуване на ПУП.
6. Проектът за ПУП е съгласуван с „БТК“ ЕАД, с печат на чертежите на 21.03.2022 г.
Проектът е разгледан на ОЕСУТ по Протокол № 8, т. 9 от 20.04.2022 г. от ОЕСУТ на
основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ за преценка на съответствието му с нормативната уредба и е
допуснато от ОЕСУТ обявяване по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
В съответствие с чл. 128, ал. 1 от ЗУТ проектът е съобщен на заинтересуваните лица с
обявление, обнародвано в Държавен вестник, бр. 38 от 20.05.2022 г., което е разгласено по
реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.
В едномесечния срок от обнародване на обявлението няма постъпили писмени
възражения, предложения и искания по проекта, за което е съставен Акт на 21.06.2022 г.
С Протокол № 13, т. 6 от 29.06.2022 г. ОЕСУТ приема проекта за ПУП-ПП за
подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели от фотоволтаични централи в
поземлени имоти с идентификатори 30819.47.592, 30819.47.593, 30819.47.594, в землището
на с. Зетьово, общ. Чирпан; 31070.1.231, 31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в
землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан; 78330.67.40, 78330.71.28, 78330.63.15 в
землището на с. Целина, общ. Чирпан до подстанция в поземлен имот с идентификатор
78330.63.13 в землището на с. Целина, общ. Чирпан.
Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, подробният устройствен план се одобрява с решение
на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането
на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Изрично е предвидено, че по
този ред се одобряват и проектите за подробни устройствени планове за линейните обекти

на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания, какъвто е и настоящият проект.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и в едномесечния срок от приемане на проекта от
ОЕСУТ, внасям проекта за ПУП-ПП за подземни електропроводи 33 kV и за оптични
кабели от фотоволтаични централи в поземлени имоти с идентификатори
30819.47.592, 30819.47.593, 30819.47.594, в землището на с. Зетьово, общ. Чирпан;
31070.1.231, 31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на с. Златна ливада,
общ. Чирпан; 78330.67.40, 78330.71.28, 78330.63.15 в землището на с. Целина, общ.
Чирпан до подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 в землището на
с. Целина, общ. Чирпан за одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
(проект)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 22 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 129, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и
Решение № 378/30.11.2021 г. на Общински съвет – Чирпан, Общински съвет – Чирпан
РЕШИ:
1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план За подземни
електропроводи 33 kV и за оптични кабели от фотоволтаични централи в поземлени имоти
с идентификатори 30819.47.592, 30819.47.593, 30819.47.594, в землището на с. Зетьово,
общ. Чирпан; 31070.1.231, 31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на с.
Златна ливада, общ. Чирпан; 78330.67.40, 78330.71.28, 78330.63.15 в землището на с.
Целина, общ. Чирпан до подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 в
землището на с. Целина, общ. Чирпан.
2. Възлага на Кмета да изпрати обявление за решението в 7-дневен срок за
обнародване в Държавен вестник.
3. Възлага на Кмета данни за одобрения проект да се публикуват на интернет
страницата на Община Чирпан в 3-дневен срок от одобряването.
Решението, с което е одобрен проекта за ПУП – ПП от Общински съвет – Чирпан
може да се обжалва или протестира в 30- дневен /тридесетдневен/ срок от обнародването
му в Държавен вестник пред Административен съд – Стара Загора чрез Общински съвет –
Чирпан, съгласно разпоредбите чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
Кмет на Община Чирпан
Съгласувал:
Иванка Петрова
Главен Юрисконсулт в Община Чирпан

Изготвил:
Надежда Тенева
Главен специалист “АСК” в Дирекция „ЕПП, ТСУ и ИК”

