
 
 

ДО 

Г-Н ИВАН СТАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ 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. 478 а ÷ 478 и План за регулация – ПР за УПИ 

XI – 946  в кв. 104 по плана на гр. Чирпан, ПИ 81414.501.96 по КККР на гр. Чирпан, 

Област Стара Загора. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Чирпан постъпи заявление с вх. № УТ-2017/11.11.2022 г. от Стойо 

Насков Стоев с искане за допускане изработването на Проект за изменение на ПУП - 

План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 478 а ÷ 478 и План за регулация – ПР за 

УПИ XI – 946  в кв. 104 по плана на гр. Чирпан, ПИ 81414.501.96 по КККР на гр. 

Чирпан, Област Стара Загора. 

Заявлението с внесената преписка е разгледано на заседание на ЕСУТ при 

Община Чирпан. Скицата-предложение и техническото задание са разгледани и приети 

от ЕСУТ с протокол № 23, т.5 от 01.12.2022 г. с изискване проекта на ПУП да бъде 

съгласуван със собствениците на подземна техническа инфраструктура, в т. ч. 

експлоатационните дружества – „Ситигаз България” ЕАД, „В и К” ЕООД - гр. Стара 

Загора, „ЕР- ЮГ” ЕАД - КЕЦ Загоре и  „БТК“ ЕАД. 

Скицата-предложение за изменение на ПУП  предвижда: 

Промяна на уличната регулационна линия на УПИ XI – 946  в кв. 104 по плана 

на гр.Чирпан от запад като част от улица с о.т. 478 а ÷ 478 с площ от 75 кв.м. /ПИ с 

проектен идентификатор 81414.501.336 по КККР на гр. Чирпан/ се присъедини към  

УПИ XI – 946  в кв. 104 по регулационния план на гр. Чирпан. 

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

изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация 

/ПУР/ и Проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия в 

обхват над един квартал, 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 

Стойо Насков Стоев от гр. Чирпан да възложи изработването на Проект за изменение 

на ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 478 а ÷ 478 и План за 

регулация – ПР за УПИ XI – 946  в кв. 104 по плана на гр. Чирпан, ПИ 81414.501.96 по 

КККР на гр. Чирпан, Област Стара Загора, предвиждащ:  



Промяна на уличната регулационна линия на УПИ XI – 946  в кв. 104 по плана 

на гр.Чирпан от запад като част от улица с о.т. 478 а ÷ 478 с площ от 75 кв.м. /ПИ с 

проектен идентификатор 81414.501.336 по КККР на гр. Чирпан/ се присъедини към  

УПИ XI – 946  в кв. 104 по регулационния план на гр. Чирпан. 

Проектът за ПУП- ПУР и ПР да бъде изработен и процедиран при спазване на 

действащото законодателство и съгласуван със собствениците на подземна техническа 

инфраструктура, в т. ч. експлоатационните дружества – „Ситигаз България” ЕАД, „В и 

К” ЕООД - гр. Стара Загора, „ЕР- ЮГ” ЕАД - КЕЦ Загоре и  „БТК“ ЕАД. 

 

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

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

на ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 478 а ÷ 478 и План за 

регулация – ПР за УПИ XI – 946  в кв. 104 по плана на гр. Чирпан, ПИ 81414.501.96 по 

КККР на гр. Чирпан, Област 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.124 б, ал. 2 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ).  
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