
 
 

 

ДО 

Г-Н ИВАН СТАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 
 

ОТ  ИВАЙЛО  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. 47-46-39  и  План за регулация /ПР/ за УПИ VII – 

176, VI – 176 и V – 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Чирпан е постъпило заявление с вх. № УТ - 1399/24.08.2021 г. от Минка 

Михайлова Шопова, собственик на УПИ VII – 176 и VI – 176 в кв. 12 по плана на с. 

Спасово, Община Чирпан. 

Постъпилото заявление е с искане за допускане изработването на ПУП – План за 

улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. о. т. 47-46-39 и План за регулация /ПР/ за УПИ  VII 

– 176, VI – 176 и V – 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора. 

Към заявлението е приложена скица-предложение, предвиждаща изменение на 

уличната регулация на улица с осови точки 47-46-39 в частта й към УПИ VII – 176, VI – 

176 и V – 175 в кв. 12, така че същата да съвпадне с кадастралната граница на имот с 

пл.н.176 в кв.12 по плана на с. Спасово, общ.Чирпан, като ширината на улицата в 

посочения обхват се намалява с 0.60 м. в североизточната част и с 0.40 м. в северозападната 

част. 

 Проектът за изменение на ПУП – регулационен план /ПР/ предвижда изменение на 

вътрешно регулационната линия на УПИ VI – 176 със съседния му УПИ V – 175 в кв. 12,  

така че същата да съвпадне със съществуващата на място кадастрална граница между 

имоти с пл. номера 176 и 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, поради това че дворищно – 

регулационния план не е приложен. 



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

проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ 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 и ал.5 от 

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

Михайлова Шопова, собственик на УПИ VII – 176 и VI – 176 в кв. 12 по плана на с. 

Спасово, Община Чирпан, да възложи изработването на проект за ПУП - План за улична 

регулация /ПУР/ на улица с о. т. 47-46-39  и  План за регулация /ПР/ за УПИ VII – 176, VI – 

176 и V – 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.  

 

 

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

гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изработване на ПУП - План за улична 

регулация /ПУР/ на улица с о. т. 47-46-39  и  План за регулация /ПР/ за УПИ VII – 176, VI – 

176 и V – 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, обл. 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 : 

Лиляна Атанасова 

Гл. юрисконсулт на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Мария Петкова 

Гл. спец. „Кадастър и регулации” 


