ДО
Г-ЖА ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП
– План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 20-19-18 и План за регулация /ПР/ за
УПИ ІI – 193 и III - 191 в кв. 29 по плана на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара
Загора, изработен на основание чл.124 a, ал. 1 и 5 от ЗУТ и Решение № 112/30.06.2016 г.
на Общински съвет Чирпан.
Дами и господа общински съветници,
Процедурата по изработване на Проект за изменение на подробен устройствен
план – ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 20-19-18 и План за
регулация /ПР/ за УПИ ІI – 193 и III - 191 в кв. 29 по плана на с. Златна ливада е
започнала със Заявление с вх. № 93-00-2226/26.05.2016 г. от Стефанка Георгиева Радева,
в качеството й на пълномощник на Йонка Стефанова Димитрова и Дафинка Стефанова
Гелибешева. Издадено е Решение 112/30.06.2016 г. на Общински съвет Чирпан, с което
се разрешава изработване на исканото изменение по предложение на кмета на общината
в изпълнение изискванията на чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на
територията.
Със заявление с вх. № 93-00-3066/15.07.2016 г. е внесен за разглеждане от
Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ изработения Проект
за изменение на подробен устройствен план – ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на
улица с о. т. 20-19-18 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІI – 193 и III - 191 в кв. 29 по
плана на с. Златна ливада.
Проектът за изменение на План за улична регулация /ПУР/ предвижда промяна
на улица с о. т. 20-19-18, вследствие на което към нея да бъде присъединен терен от 25
кв. м., разположен между имоти с пл. н. 193 и 191, използван за вход към двата имота,

представляващи УПИ ІI – 193 и УПИ III – 19, показано по кафявите черти и надписи на
проекта.
Проектът за изменение на РП /ПР/ предвижда промяна на вътрешнорегулационната линия между УПИ ІI – 193 и III – 191, така че същата да съвпадне със
съществуващата на място кадастрална граница между имоти с пл. н. 193 и 191 в кв. 29 по
плана на с. Златна ливада, показано по зелените черти и надписи на проекта.
Внесеният проект е разгледан на заседание на ОЕСУТ с Протокол № 7 т. 1, б. В
от 10.08.2016 г. В изпълнение на изискванията на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ изготвеният
проект е съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в ДВ бр. 66 от
23.08.2016 г.
В срока за постъпване на писмени искания и възражения такива не са постъпили,
видно от съставения Акт от 27.09.2016 г.
С протокол № 10 т. 1, б. А от 19.10.2016 г. ОЕСУТ съгласува Проект за
изменение на подробен устройствен план – ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на
улица с о. т. 20-19-18 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІI – 193 и III - 191 в кв. 29 по
плана на с. Златна ливада.
На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ и в едномесечния срок от приемане на проекта
от ОЕСУТ, внасям за одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план –
ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 20-19-18 и План за регулация
/ПР/ за УПИ ІI – 193 и III - 191 в кв. 29 по плана на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл.
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 - План за улична
регулация /ПУР/ на улица с о. т. 20-19-18 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІI – 193
и III - 191 в кв. 29 по плана на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
Проектът за изменение на Плана за улична регулация /ПУР/ предвижда промяна
на улица с о. т. 20-19-18, вследствие на което към нея да бъде присъединен терен от 25
кв. м., разположен между имоти с пл. н. 193 и 191, използван за вход към двата имота,
представляващи УПИ ІI – 193 и УПИ III – 19, показано по кафявите черти и надписи на
проекта.
Проектът за изменение на РП /ПР/ предвижда промяна на вътрешнорегулационната линия между УПИ ІI – 193 и III – 191, така че същата да съвпадне със
съществуващата на място кадастрална граница между имоти с пл. н. 193 и 191 в кв. 29 по
плана на с. Златна ливада, показано по зелените черти и надписи на проекта.
Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването 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
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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