
 
 

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 елементите на техническата инфраструктура за обект: „Оптично трасе в 

землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ 

оптичен кабел Братя Даскалови”, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори: 

81414.11.809, 81414.11.806, 81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3, 81414.15.135, 

81414.15.134, 81414.15.133, 81414.16.133, 81414.16.129, 81414.147.1679, 81414.17.165, 

81414.17.127, 81414.17.778, 81414.17.193, 81414.17.354 по Кадастралната карта на град 

Чирпан, област Стара Загора. 

 

Дами и господа  общински съветници, 

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

техническата инфраструктура е започнала с Решение № 130 от 28.05.2020 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-139 от 28.07.2020 г. от „К и Г Унисат – ТВ” ООД с ЕИК 123022262, адрес на управление: 

гр. Стара Загора, кв. „Казански” бл. 16, вх.Д, ап. 140, представлявано от Господин Атанасов 

Желев – управител. 

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

проекта за ПУП-ПП и с Протокол № 11, т. 9 от 29.07.2020 г. е допуснато обявяване по чл. 

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

71/11.08.2020  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, е 

постъпило възражение с вх. № 92-00-49 от 26.08.2020 г. от ДП „НКЖИ”. След разглеждане 

на възражението на ЕСУТ с Протокол № 14, т. 3 от 23.09.2020 г. проектът за ПУП-ПП е 

върнат за коригиране и съгласуване с ДП „НКЖИ”.  

Със заявление с вх. № УТ-139_001 от 16.12.2020 г. е внесен съгласуван с писмо  изх. 

№ ЖИ-43271/16.11.2020 г. на ДП „НКЖИ” проект за ПУП-Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура за обект: „Оптично трасе в землището на гр. Чирпан, общ. 

Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ оптичен кабел Братя 

Даскалови”, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори: 81414.11.809, 



81414.11.806, 81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3, 81414.15.135, 81414.15.134, 

81414.15.133, 81414.16.133, 81414.16.129, 81414.147.1679, 81414.17.165, 81414.17.127, 

81414.17.778, 81414.17.193, 81414.17.354 по Кадастралната карта на град Чирпан.  

С протокол № 1, т.3 от 13.01.2021 г. ОбЕСУТ приема Проекта за ПУП –Парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Оптично трасе в 

землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ 

оптичен кабел Братя Даскалови”.   

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: „Оптично 

трасе в землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – връзка със 

съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови”, преминаващ през поземлени имоти с 

идентификатори: 81414.11.809, 81414.11.806, 81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3, 

81414.15.135, 81414.15.134, 81414.15.133, 81414.16.133, 81414.16.129, 81414.147.1679, 

81414.17.165, 81414.17.127, 81414.17.778, 81414.17.193, 81414.17.354 по Кадастралната карта 

на град Чирпан, община 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 Проект за ПУП – Парцеларен план за  

елементите на техническата инфраструктура за обект: „Оптично трасе в землището на гр. 

Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ оптичен кабел 

Братя Даскалови”, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори: 81414.11.809, 

81414.11.806, 81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3, 81414.15.135, 81414.15.134, 

81414.15.133, 81414.16.133, 81414.16.129, 81414.147.1679, 81414.17.165, 81414.17.127, 

81414.17.778, 81414.17.193, 81414.17.354 по Кадастралната карта на град Чирпан, област 

Стара Загора. 

Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването на 

обявлението 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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