
 
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: Одобряване на Проект за подробен устройствен план - Парцеларен 

план 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, 

Процедурата по изработване Проект за 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 е започнала с Решение № 21 от 13.12.2019 

г. на Общински съвет гр. Чирпан да одобряване на задание за проектиране и допускане 

изработвене на ПУП-ПП (парцеларен план).  

Проектът за ПУП-ПП е внесен за разглеждане в Община Чирпан със заявление вх. 

№ 63-00-30 от 21.01.2020 г. от „БУЛСАТКОМ” ЕАД с ЕИК 130408101, адрес на управление: 

гр. София, ул. „Магнаурска школа” № 15, ет. 3. 

Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ) е разгледал 

проекта за ПУП-ПП и с Протокол № 3, т. 5 е допуснато обявяване по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ в 

Държавен вестник. Обявлението е публикувано в Държавен вестник бр. 15/21.02.2020  г., на 

интернет страницата на Община Чирпан и на таблото за обяви в Общинска администрация.  

В едномесечния срок за възражения, предложения и искания по проекта, такива не 

са постъпили, за което е съставен акт от 29.04.2020 г.  

С протокол № 5 т.3 от 04.05.2020 г. ОЕСУТ приема Проекта за 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.   

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ и в едномесечния срок от приемане на Проекта от 

ОбЕСУТ, внасям за одобряване Проекта за ПУП – Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 

63344.127.812 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Рупките 

община Чирпан, област Стара Загора 

 

Предлагам на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет гр.Чирпан одобрява Проекта за 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 

Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в 

Държавен вестник пред Административен съд гр. Стара Загора чрез Общински съвет 

Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215 ал.1 и 4 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/. 

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

обявлението за решението в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно 

изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 
Съгласувал: 

Лиляна Атанасова 

Юрисконсулт на Община Чирпан 

 

Изготвил:  

Галина Казакова 

Гл. специалист “АСК” в Дирекция „ЕПП, ТСУ и ИК”          
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