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РЕШЕНИЕ

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за изработване на ПУП парцеларен план/ПП/ за обект: „ Оптично трасе в землището на гр. Чирпан – връзка със
съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови - Оризово”, с обща дължина 4007м ,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 81414.11.809; 81414.11.847;
81414.11.817; 81414.11.822; 81414.11.821; 81414.182.3; 81414.182.4; 81414.15.136;
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 в землището на гр. Чирпан, по
Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Чирпан, община Чирпан,
област Стара Загора.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В община Чирпан е внесено заявление с вх. № 63-00-151/19.05.2019 г. от „К и Г
Унисат – ТВ” ООД с ЕИК 123022262 , чрез пълномощника си Милко Мирославов Лалов,
гр.Стара Загора, кв.”Казански” № 16, вх.Д, ,ап.140. Постъпилото заявление е с искане за
допускане изработването на ПУП-Парцеларен плани за елементите на техническата
инфраструктура за обект: „Оптично трасе в землището на гр. Чирпан – връзка със
съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови - Оризово”, с обща дължина 4007м ,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 81414.11.809; 81414.11.847;
81414.11.817; 81414.11.822; 81414.11.821; 81414.182.3; 81414.182.4; 81414.15.136;
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 в землището на гр. Чирпан, по
КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора. Към заявлението са приложени
техническо задание и предложение за допускане изработването на ПУП - парцеларен план,
с цел изграждане на нова тръбна мрежа в землището на гр. Чирпан с един брой HDPE
защитна тръба Ø32, с нови кабелни шахти с един капак. В проекта е предвидено трасето да
преминава през общински, държавни и частни имоти.
Съгласно разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, разрешение за изработване на
Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ се дава с решение на
общински 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 „К и Г
Унисат – ТВ” ООД с ЕИК 123022262 , да възложи изработването на проект за ПУП –
парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Оптично
трасе в землището на гр. Чирпан – връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови
- Оризово”, с обща дължина 4007м , преминаващо през поземлени имоти с
идентификатори: 81414.11.809; 81414.11.847; 81414.11.817; 81414.11.822; 81414.11.821;
81414.182.3; 81414.182.4; 81414.15.136; 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 в землището на гр. Чирпан, по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора.
Проектът ПУП-ПП да бъде изработен и процедиран при спазване на действащото
законодателство.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет
гр. Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изработването на проект ПУП –Парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Оптично трасе в землището
на гр. Чирпан – връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови - Оризово”, с
обща дължина 4007м , преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:
81414.11.809; 81414.11.847; 81414.11.817; 81414.11.822; 81414.11.821; 81414.182.3;
81414.182.4; 81414.15.136; 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 в
землището на гр. Чирпан, по КККР на гр. Чирпан, община 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 – Парцеларен план
съгласно разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
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