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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП –Парцеларен
план /ПП/ на Довеждащ път- имот с идентификатор 81414.147.532 (стар номер 000532)местен път по КККР на гр.Чирпан до ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 (стар
номер 147180) в землището на гр.Чирпан, с цел смяна на предназначението на части от
съседни имоти във връзка с разширение на довеждащия път до ПСОВ, поради
недостатъчен габарит на имота.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка със сключен административния договор за безвъзмездна финансова
помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 по Оперативна програма „Околна
среда” 2014-2020, процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти –
компонент 2”, специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните
ресурси” на приоритетна ос 1 „Води”, по проект „Изграждане на пречиствателна станция
за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан” и необходимостта от разширение
на довеждащия път, осигуряващ достъп до имот с идентификатор 81414.147.180 (стар
номер 147180), в който ще се изгражда ПСОВ е наложително изработване на Проект за
изменение на одобрения с Решение № 219/28.02.2017 г. Парцеларен план за имот
81414.147.532- местен път в землището на гр.Чирпан, собственост на Община Чирпан.
Предназначението на имот 81414.147.532 е сменено с решение № КЗЗ-08/19.04.2017 г. на
Комисията за земеделските земи гр.София.
Проекта за изменение на ПУП-Парцеларен план предвижда разширение на
довеждащия път като се засягат имоти общинска собственост, а именно имоти с
идентификатори с №№ 81414.74.496- полски пътища, 81414.147.441-пасища, мери,
81414.147.475-пасища, мери, 81414.147.479-пасища, мери, 81414.147.480- дерета и
81414.147.883- пасища, мери.

Проекта за изменение на Парцеларния план е необходим за окомплектоване на
преписката по смяна на предназначението на частите от имотите и начина на трайно
ползване, в Комисията за земеделските земи гр.София.
На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработване на проект за
изменение на подробен устройствен план /ПУП/ 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 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на Кмета на
Община Чирпан да възложи изработването на Проект за изменение на ПУП –Парцеларен
план /ПП/ на Довеждащ път- имот с идентификатор 81414.147.532 (стар номер 000532)местен път по КККР на гр.Чирпан до ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 (стар
номер 147180) в землището на гр.Чирпан, с цел смяна на предназначението на части от
съседни имоти във връзка с разширение на довеждащия път до ПСОВ, поради
недостатъчен габарит на имота.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на Проект за изменение на
ПУП –Парцеларен план /ПП/ на Довеждащ път- имот с идентификатор 81414.147.532
(стар номер 000532)- местен път по КККР на гр.Чирпан до ПСОВ в имот с идентификатор
81414.147.180 (стар номер 147180) в землището на гр.Чирпан, с цел смяна на
предназначението на части от съседни имоти във връзка с разширение на довеждащия път
до ПСОВ, поради недостатъчен габарит на имота.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи
решението на Общински съвет за разрешаване изработването на Проект за изменение на
ПУП –Парцеларен план /ПП/ на Довеждащ път- имот с идентификатор 81414.147.532
(стар номер 000532)- местен път по КККР на гр.Чирпан до ПСОВ в имот с идентификатор
81414.147.180 (стар номер 147180) в землището на гр.Чирпан, с цел смяна на
предназначението на части от съседни имоти във връзка с разширение на довеждащия път
до ПСОВ, поради недостатъчен габарит на имота, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2
от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
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