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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  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

 

 ОТНОСНО: Разрешение за изработване  на Проект за изменение на одобрен с 

решение № 253/25.02.2021 г. на Общински съвет гр.Чирпан Подробен устройствен план 

- Парцеларен план за обект: „Оптично трасе в землището на гр.Чирпан, област Стара 

Загора- връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови- Оризово”.   

 

          

Дами и господа  общински съветници, 

 

 С влизане в сила на измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, 

обнародвани в ДВ, бр. 82 от 26.10. 2012 г., съгласно чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл. 124б, ал.1 

от същия, във връзка с правомощията уредени в чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общинските съвети по 

предложение на Кмета на Общината приемат решение за одобряване на задание за 

проектиране и разрешаване изработването на проекти за подробни устройствени 

планове на поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия. 

 Със заявление с вх.№ УТ-2185/09.12.2022 г. е входирано искане от „К и Г 

Унисат – ТВ” ООД с ЕИК 123022262, адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. 

Казански, бл. 16, вх. Д, ап. 140 за изработване на Проект за изменение на одобрен с 

решение № 253/25.02.2021 г. на Общински съвет гр.Чирпан Подробен устройствен план 

- Парцеларен план за обект: „Оптично трасе в землището на гр.Чирпан, област Стара 

Загора- връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови- Оризово”. Към 

заявлението са приложени Решение № 253/25.02.2021 г.на Общински съвет-Чирпан, 

задание- обяснителна записка и предложение за допускане изработването на Проект за 

изменение на подробен устройствен план - Парцеларен план. Изменението на трасето 

на оптичния кабел е в участъка на пресичане на АМ „Тракия” с Път III-664, като е 

предвидено преминаване под магистралата с хоризонтален сондаж извън 

конструктивните елементи на мостовото съоръжение. Общата дължина на кабела се 

увеличава с 35 м, от 4030м на 4065 м. преминаващ през поземлени имоти с 

идентификатори: 81414.15.129, 81414.15.128, 81414.16.811, 81414.17.164, 81414.17.165, 

81414.147.1679, по Кадастралната карта и кадастрални регистри на град Чирпан, област 

Стара Загора. 



Приложените към заявлението с вх. УТ-2185/09.12.2022 г. комплект от 

документи отговарят на изискванията на чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ. 

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 и ал.5, 

чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и заявление с вх. № УТ-

2185/09.12.2022 г. от „К и Г Унисат – ТВ” ООД с ЕИК 123022262 РАЗРЕШАВА 

изработването на Проект за изменение на одобрен с решение № 253/25.02.2021 г. на 

Общински съвет гр.Чирпан Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: 

„Оптично трасе в землището на гр.Чирпан, област Стара Загора- връзка със 

съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови- Оризово”. Изменението на трасето на 

оптичния кабел е в участъка на пресичане на АМ „Тракия” с Път III-664, като е 

предвидено преминаване под магистралата с хоризонтален сондаж извън 

конструктивните елементи на мостовото съоръжение. Общата дължина на кабела се 

увеличава с 35 м, от 4030 м. на 4065 м., преминаващ през поземлени имоти с 

идентификатори: 81414.15.129, 81414.15.128, 81414.16.811, 81414.17.164, 81414.17.165, 

81414.147.1679, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Чирпан, 

област Стара Загора. 

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

съвет гр. Чирпан ОДОБРЯВА задание- обяснителна записка за изготвяне на Проект за 

изменение на одобрен с решение № 253/25.02.2021 г. на Общински съвет гр.Чирпан 

Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: „Оптично трасе в землището 

на гр.Чирпан, област Стара Загора- връзка със съществуващ оптичен кабел Братя 

Даскалови- Оризово”.   

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

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на Проект за изменение 

на одобрен с решение № 253/25.02.2021 г. на Общински съвет гр.Чирпан Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за обект: „Оптично трасе в землището на 

гр.Чирпан, област Стара Загора- връзка със съществуващ оптичен кабел Братя 

Даскалови- Оризово”.  съгласно разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ).  
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