
 
 

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 обект: „Газопроводно отклонение извън границите на урбанизираната 

територия на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – за захранване на ПИ с 

ид. № 81414.172.384”, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 

81414.142.190, 81414.142.767 по Кадастралната карта на град Чирпан, област Стара 

Загора. 

 

Дами и господа  общински съветници, 

 

Процедурата по изработване Проект за ПУП – Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура е започнала с Решение № 236 от 28.01.2021 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. № 

УТ-615 от 13.04.2021 г. от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД с ЕИК 131285259, адрес на 

управление: гр. София, ул. „Адам Мицкевич” № 4, с представител инж. Илия Илиев. 

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

проекта за ПУП-ПП и с Протокол № 10, т. 5 от 05.05.2021 г. е допуснато обявяване по чл. 

128, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник. Обявлението е публикувано в Държавен вестник бр. 

40/14.05.2021 г.  

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

постъпили възражения, за което е съставен акт на 15.06.2021 г. 

С протокол № 13, т.3 от 16.06.2021 г. ОбЕСУТ приема Проекта за ПУП – 

Парцеларен план за обект: „Газопроводно отклонение извън границите на урбанизираната 

територия на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – за захранване на ПИ с ид. № 

81414.172.384”.   

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 обект: „Газопроводно 

отклонение извън границите на урбанизираната територия на гр. Чирпан, общ. Чирпан, 

област Стара Загора – за захранване на ПИ с ид. № 81414.172.384”, преминаващо през 



поземлени имоти с идентификатори: 81414.142.190, 81414.142.767 по Кадастралната карта на 

град Чирпан, област Стара Загора и 

 

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 

обект: „Газопроводно отклонение извън границите на урбанизираната територия на гр. 

Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – за захранване на ПИ с ид. № 81414.172.384”, 

преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 81414.142.190, 81414.142.767 по 

Кадастралната карта на град 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. 
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