
 
 

ДО 

Г-Н ИВАН СТАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

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  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА  ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план 

(ПУП) - Парцеларен план (ПП) за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 

№ 63344.127.812 по КККР на с. Рупките, Община Чирпан, което ще се осъществи от 

точка на присъединяване – табло ниско напрежение на трафопост ”РУПКИ – ПС 

Сарлъка, извод СрН Спасово”, подстанция Чирпан в ПИ с идентификатор 

63344.121.468, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 63344.121.478, 

63344.121.191, 63344.121.197, 65810.146.109 (землище с. Свобода),  63344.116.192, 

63344.116.509, 63344.116.193, 63344.127.697 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри /КККР/ на с. Рупките и с.Свобода, община Чирпан, област Стара Загора. 

 

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 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. № 63-00-401/28.11.2019 г. е заявено искане от 

„БУЛСАТКОМ” ЕАД с ЕИК 130408101, адрес на управление: гр. София, ул. 

„Магнаурска школа” № 15, ет. 3 и приложени към него задание и предложение за 

допускане изработването на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 63344.127.812 

по КККР на с. Рупките, Община Чирпан, което ще се осъществи от точка на 

присъединяване – табло ниско напрежение на трафопост ”РУПКИ – ПС Сарлъка, извод 

СрН Спасово”, подстанция Чирпан в ПИ с идентификатор 63344.121.468, преминаващо 

през поземлени имоти с идентификатори: 63344.121.478, 63344.121.191, 63344.121.197, 

65810.146.109 (землище с. Свобода),  63344.116.192, 63344.116.509, 63344.116.193, 

63344.127.697 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Рупките и 

с.Свобода, община Чирпан, област Стара Загора. 

 



Приложените към заявлението комплект от документи отговаря 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. чл. 124а, ал. 1, 2 и 

ал.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан 

РАЗРЕШАВА на „БУЛСАТКОМ” ЕАД с ЕИК 130408101, да възложи изработването 

на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за външно 

електрозахранване на ПИ с идентификатор № 63344.127.812 по КККР на с. Рупките, 

Община Чирпан, което ще се осъществи от точка на присъединяване – табло ниско 

напрежение на трафопост ”РУПКИ – ПС Сарлъка, извод СрН Спасово”, подстанция 

Чирпан в ПИ с идентификатор 63344.121.468, преминаващо през поземлени имоти с 

идентификатори: 63344.121.478, 63344.121.191, 63344.121.197, 65810.146.109 (землище 

с.Свобода), 63344.116.192, 63344.116.509, 63344.116.193, 63344.127.697 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Рупките и с.Свобода, 

община Чирпан, област Стара Загора. 

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

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

устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за външно електрозахранване на ПИ 

с идентификатор № 63344.127.812 по КККР на с. Рупките, Община Чирпан, което ще 

се осъществи от точка на присъединяване – табло ниско напрежение на трафопост 

”РУПКИ – ПС Сарлъка, извод СрН Спасово”, подстанция Чирпан в ПИ с 

идентификатор 63344.121.468, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 

63344.121.478, 63344.121.191, 63344.121.197, 65810.146.109 (землище с. Свобода),  

63344.116.192, 63344.116.509, 63344.116.193, 63344.127.697 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри /КККР/ на с. Рупките и с.Свобода, община Чирпан, област 

Стара Загора. 

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

проекта за ПУП – Парцеларен план съгласно разпоредбите в 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:  

Галина Казакова 

Главен специалист “АСК” в отдел „ТСУ и ИК”           
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