
ОТЧЕТ 

 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН ЗА 

ПЕРИОДА М. ЮЛИ 2015 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 

 

През  отчетния период  от Общински съвет - Чирпан са приети 51 решения. 

В по-голямата си част решенията на Общински съвет се отнасят до кандидатстване за 

финансиране и  реализацията на вече одобрени проекти и изпълнения на решения 

свързани с общински имоти а именно: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 690 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
                          Предвид Предложение за решение с вх. № 1141 / 22.07.2015 г., внесено от 
Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 

РЕШИ: 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 

от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Чирпан :                 

 Допълва Раздел ІІ – Имоти и вещи, предвидени за продажба , на приетата с 

решение № 582/29.01.2015 г., Програма на община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите –общинска собственост за 2015 г с имот: УПИ ІІ , кв.4 

/индустриална зона/ гр.Чирпан с  площ 71215.00 м2, отреден за „високотехнологично 

оранжерийно производство”,  с граници: край на регулацията, УПИ ІV”ОКС”, улица и 

УПИ ІХ-ЗНА”Ангел Пеев”.Съставените актове  за  частна общинска собственост са № 

970, 971, 972 и 973 от 04.02.2005г.   

Дава своето съгласие  Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна 

оценка. 

Изпълнение: Изготвена пазарна оценка за продажба на имота. 

 

РЕШЕНИЕ № 700 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
Предвид Предложение за решение с вх. № 1151 / 24.07.2015 г., внесено от Кичка 

Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14, ал.6 и ал.8 от Закона за общинската собственост и 

чл.20, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да 

отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Чирпан”, с ЕИК 175872167, представлявано от Валентин Йорданов Ангелов – 

председател на УС на „МИГ – Чирпан”, за развиване на дейност в гр. Чирпан, 



общинско помещение с площ от 12 кв.м., находящо се в  на ІІ-я етаж / стая № 3 срещу 

стълбището/ в сграда Бивше енергоснабдяване на ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан /.  

Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за наем на обекта, за 

срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 3,00 лв./месец без ДДС /съгласно 

наемните цени, определени с Решение №172 / 27.11.2008 г. на Общински  съвет – 

Чирпан/. 

Изпълнение: Сключен договор за наем на обекта. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 708 

17.09.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
                          Предвид Предложение за решение с вх. № 1168/ 01.09.2015 г., внесено от 
Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 

Р Е Ш И: 
           На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  Общински 
съвет – Чирпан, 
           1.  Допълва раздел І – „Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при заявен 
интерес” , на приетата с Решение № 582/19.01.2015 год. Програма на община Чирпан за 
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. с имот № 
001357, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.” с площ 1.571 дка находящ се в 
местността „Високата могила” в землището на гр.Чирпан, АОС 1320/15.09.2006 год. 
          2.  Срок за отдаване под наем – 5 години. 

          3.  Възлага на Кмета на община Чирпан провеждането на процедура за отдаване 

под наем чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 20.00 лв./дка за 

година. 

Изпълнение: Обявен търг за наем на имота, определн наемател. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 709 

17.09.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
                          Предвид Предложение за решение с вх. № 1170/ 08.09.2015 г., внесено от 
Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 

Р Е Ш И: 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан одобрява изготвената от 
лицензиран оценител пазарна цена за начална тръжна цена за продажба на: 

Урегулиран поземлен имот- ІІ”за високотехнологично оранжерийно 
производство”, кв.4,, гр.Чирпан, с площ 71215 м2,  находящ се в гр. Чирпан, 
ул”Индустриална”, с граници: край на регулацията, УПИ ІV”ОКС”, улица и УПИ ІХ-
ЗНА”Ангел Пеев”, на стойност 959 000,00 лв /без ДДС/.За имота е съставен АОС № 2620 
от 24.08.2015 г. 



Предоставя правомощия на Кмета на Общината по подготовката и 

провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така 

одобрената начална тръжна цена. 

Изпълнение: Обявен търг за продажба, непроведен поради липсата на 

кандидати. 

 

РЕШЕНИЕ № 710 

17.09.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
                          Предвид Предложение за решение с вх. № 1167/ 01.09.2015 г., внесено от 
Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.3, ал.2, т.3 и чл.12, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет – Чирпан: 

1. Определя недвижим имот, представляващ УПИ І в кв.1 по плана на село 

Свобода, с площ от 4635 кв.м., заедно с построената в него сграда /бивша детска 

градина/, частично преустроена в склад на едро за книги, канцеларски стоки и офис, със 

застроена площ 624 кв.м. и застроена площ на преустроената част 330 кв.м., състояща 

се от две спални помещения, два кабинета, коридор, фоайе, два вестибюла, занималня - 

непреустроени, два склада, заседателна зала, два офиса, помещение за охрана, баня, 

коридор и предверие и др. подобрения, за имот, предназначен за трайно задоволяване 

на обществени потребности от местно значение – образователни дейности и го 

предоставя за безвъзмездно управление на Основно училище „Кирил и Методий” – с. 

Свобода. 

2. Обявява недвижим имот, представляващ УПИ І в кв.1 по плана на село 

Свобода, с площ от 4635 кв.м., заедно с построената в него сграда /бивша детска 

градина/, частично преустроена в склад на едро за книги, канцеларски стоки и офис, със 

застроена площ 624 кв.м. и застроена площ на преустроената част 330 кв.м., състояща 

се от две спални помещения, два кабинета, коридор, фоайе, два вестибюла, занималня - 

непреустроени, два склада, заседателна зала, два офиса, помещение за охрана, баня, 

коридор и предверие и др. подобрения, за публична общинска собственост. 

Изпълнение: Съставен акт за публична общинска собственост. 

РЕШЕНИЕ № 11 

21.12.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 

 

         Предвид предложение за решение вх. № 021 / 17.11.2015 г., внесена от Кичка 

Петкова – кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан  

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и §12, точка 2 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, Общински съвет - Чирпан: 



1. Открива процедура за избор на оператори на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез предоставяне под наем на 

следните язовири – публична общинска собственост: 

1.1. Общински имот, находящ се в землището на с. Спасово: Язовир с площ 

от 139,007 дка, съставляващ имот №000339 по плана за земеразделяне на селото. За 

имота е съставен АОС №66 / 18.02.1998 г. 

1.2. Общински имот, находящ се в землището на с. Спасово: Язовир с площ 

от 23,158 дка, съставляващ имот №000337 по плана за земеразделяне на селото. За 

имота е съставен АОС №67/18.02.1998 г. 

1.3. Общински имот, находящ се в землището на с. Държава: Язовир с площ 

от 86,359 дка, съставляващ имот №000064 по плана за земеразделяне на селото. За 

имота е съставен АОС №75 / 18.02.1998 г. 

1.4. Общински имот, находящ се в землището на с. Държава: Язовир с площ 

от 48,391 дка, съставляващ имот №000057 по плана за земеразделяне на селото. За 

имота е съставен АОС №76 / 18.02.1998 г. 

1.5. Общински имот, находящ се в землището на с. Димитриево: Язовир с 

площ от 37,423 дка, съставляващ имот №000162 по плана за земеразделяне на селото. 

За имота е съставен АОС №77 / 18.02.1998 г. 

1.6. Общински имот, находящ се в землището на с. Зетьово: Язовир с площ 

от 220,928 дка, съставляващ имот №000420 по плана за земеразделяне на селото. За 

имота е съставен АОС №74 / 18.02.1998 г. 

1.7. Общински имот, находящ се в землището на с. Зетьово: Язовир с площ 

от 33,863 дка, съставляващ имот №000098 по плана за земеразделяне на селото. За 

имота е съставен АОС №138 / 10.12.1998 г. 

1.8. Общински имот, находящ се в землището на с. Рупките: Язовир с площ 

от 97,786 дка, съставляващ имот №000025 по плана за земеразделяне на селото. За 

имота е съставен АОС №81 / 18.02.1998 г. 

1.9. Общински имот, находящ се в землището на с. Осларка: Язовир с площ 

от 60,834 дка, съставляващ имот №000055 по плана за земеразделяне на селото. За 

имота е съставен АОС №757 / 03.01.2003 г. 

1.10. Общински имот, находящ се в землището на с. Изворово: Язовир с 

площ от 41,556 дка, съставляващ имот №000104 по плана за земеразделяне на селото. 

За имота е съставен АОС №72 / 18.02.1998 г. 

2. Изборът на оператор на язовирна стена да се осъществи чрез провеждане 

на публичен търг с явно наддаване. 

3. Определя начална тръжна цена – 25,00 лв. / дка за година без ДДС: 

1.1. Язовир - с. Спасово, имот №000339 – 3475,17 лв. без ДДС. 

1.2. Язовир - с. Спасово, имот №000337 – 578,95 лв. без ДДС. 

1.3. Язовир - с. Държава, имот №000064 – 2158,97 лв. без ДДС.  

1.4. Язовир - с. Държава, имот №000057 – 1209,77 лв. без ДДС.  

1.5. Язовир - с. Димитриево, имот №000057 – 935,57 лв. без ДДС.  

1.6. Язовир - с. Зетьово, имот №000420 – 5523,20 лв. без ДДС. 

1.7. Язовир - с. Зетьово, имот №00098 – 846,57 лв. без ДДС. 

1.8. Язовир - с. Рупките, имот №00025 – 2444,65 лв. без ДДС. 

1.9. Язовир - с. Осларка, имот №000055 – 1520,85 лв. без ДДС. 

1.10. Язовир - с. Изворово, имот №000104 – 1038,90 лв. без ДДС. 

4. Определя срок на договора за възлагане стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на язовирите - 10 /десет/ години; 

5. Депозити и гаранции: 



5.1. Депозит за участие в търга – началната тръжна цена на съответния имот 

/без ДДС/. 

5.2. Гаранция за сключване на договор : 

- за язовири до 50 дка вкл. – 1000 лева 

- за язовири от 50 до 100 дка вкл. – 2500 лева 

- за язовири над 100 дка – 3500 лева 

6. Специфични условия към участниците в търга: участниците в търга да бъдат 

физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител 

хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от община 

Чирпан; 

 

7. Определя следните договорни условия: 

7.1.  След подписване на договора за избор на оператор на язовирна стена 

същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с 

разрешително за ползване на воден обект. 

7.2. Операторът на язовирна стена се задължава да спазва изискванията на 

Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на 

язовирните стени и съоръженията към тях /ДВ, бр.17 от 2004 год./, както и Правилник 

за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от 

хидромелиоративната инфраструктура /ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год./. 

7.3. Операторът на язовирна стена се задължава да спазва нормативните 

актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на 

екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно 

– медицински изисквания. 

7.4. Операторът на язовирна стена се задължава да поеме за своя сметка 

разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните 

контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира. 

8. Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на гореописаните имоти. 

Изпълнение: Проведен търг, определени наематели на язовирите, за които са 

се явили кандидати. Предстои подписване на договори за наем.    

 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

21.12.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 

 

         Предвид предложение за решение вх. № 046 / 04.12.2015 г., внесена от Кичка 

Петкова – кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан  

 

 

РЕШИ: 

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи  Общински съвет – Чирпан : 

 



                  1. Дава съгласие за предоставяне на имотите  - полски пътища и проектни 

канали, включени в масиви за ползване, разпределени между собствениците и/или 

ползвателите на земеделски земи по землища, съгласно предоставените списъци на 

ползвателите на съответните масиви по цена в размер на средното годишно рентно 

плащане за съответното землище; 

                  2. Упълномощава Кмета на общината да сключи  договори за наем за 

стопанската 2015/2016 год. в срок до 30 дни от влязлото в сила решение на Общински 

съвет гр.Чирпан. 

Изпълнение: В процес на сключване на договори за наем. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

21.12.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 

 

         Предвид предложение за решение вх. № 048 / 04.12.2015 г., внесена от Кичка 

Петкова – кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан  

 

 

РЕШИ: 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14, ал.6 и ал.8 от Закона за общинската собственост и 

чл.20, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да 

отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по шахмат Чирпан” – 

гр. Чирпан с булстат 123686825, седалище и адрес на управление гр. Чирпан, ул. „Я. 

Иванов” 19, представлявано от Минчо Кънчев Кънев  – Председател на УС, за 

развиване на дейност в гр. Чирпан, ½ ид.ч. от общинско помещение, цялото с площ от 

18,00 кв.м., находящо се на ІІ-я етаж /изложение юг – запад/ в сграда Бивше 

енергоснабдяване на ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан.  

Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем на обекта, за 

срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 2,25 лв./месец без ДДС /съгласно 

наемните цени, определени с Решение №172 / 27.11.2008 г. на Общински  съвет – 

Чирпан/. 

Изпълнение: Сключен договор за наем на обекта. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 701 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 



Предвид Предложение за решение с вх. № 1149 / 24.07.2015 г., внесено от Кичка 
Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на 

финансова помощ  №  24/321/00821 от 08.10.2010 г.  по мярка 321 “Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” за проект 

„Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово на север 

от главен път Чирпан-Меричлери”, сключен между Община Чирпан и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 

ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов 

Порожанов, Общинският съвет –Чирпан.  

 

1. Упълномощава кмета на общината Кичка Тонева Петкова да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция в размер на 544 402,32/ петстотин 

четиридесет и четири хиляди четиристотин и два лева и тридесет и две стотинки/ за 

обезпечаване на 110 % от стойността  на допустимия ДДС на извършено авансово 

плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 24/321/00821 от 08.10.2010 г. 

по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за 

проект „Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово на 

север от главен път Чирпан-Меричлери”, сключен между Община Чирпан и ДФ 

„Земеделие" - Разплащателна агенция. 

 

2. Възлага на кмета на Община Чирпан да подготви необходимите документи за 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по 

договор № 24/321/00821  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

 

Изпълнение: Издаден и подписан Запис на Заповед и входирано искане за авансово 

плащане. 

 

РЕШЕНИЕ № 702 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
Предвид Предложение за решение с вх. № 1148 / 24.07.2015 г., внесено от Кичка 

Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 

РЕШИ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на 

финансова помощ  №  24/321/00823 от 08.10.2010 г.  по мярка 321 “Основни услуги за 



населението и икономиката в селските райони” за проект 

„Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово на юг от 

главен път Чирпан-Меричлери”, сключен между Община Чирпан и ДФ „Земеделие” 

– Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис 

III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 

BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, 

Общинският съвет –Чирпан.  

 

1. Упълномощава кмета на общината Кичка Тонева Петкова да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 526 075,66/ петстотин 

двадесет и шест хиляди, седемдесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки/ за 

обезпечаване на 110 % от стойността  на допустимия ДДС на извършено 

авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 24/321/00823 

от 08.10.2010 г. по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” за проект „Реконструкция / рехабилитация на 

водопроводна мрежа в село Зетьово на юг от главен път Чирпан-

Меричлери”, сключен между Община Чирпан и ДФ „Земеделие" - 

Разплащателна агенция. 

 

2. Възлага на кмета на Община Чирпан да подготви необходимите документи за 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по 

договор № 24/321/00823 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

 

Изпълнение: Издаден и подписан Запис на Заповед и входирано искане за авансово 

плащане. 

 

РЕШЕНИЕ № 703 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
Предвид Предложение за решение с вх. № 1150 / 24.07.2015 г., внесено от Кичка 

Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на 

финансова помощ  №  24/321/00824 от 08.10.2010 г.  по мярка 321 “Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” за проект 

„Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Свобода”, сключен 

между Община Чирпан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес 

на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния 

директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет –Чирпан.  

 



1. Упълномощава кмета на общината Кичка Тонева Петкова да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 452 743,94 /четиристотин 

петдесет и две хиляди седемстотин четиридесет и три лева и деветдесет и четири 

стотинки/ за обезпечаване на 110 % от стойността  на допустимия ДДС на 

извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

24/321/00824 от 08.10.2010 г. по мярка 321 “Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” за проект „Реконструкция/рехабилитация на 

водопроводна мрежа в село Свобода”, сключен между Община Чирпан и ДФ 

„Земеделие" - Разплащателна агенция. 

 

2. Възлага на кмета на Община Чирпан да подготви необходимите документи за 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане 

по договор № 24/321/00824 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 

Изпълнение: Издаден и подписан Запис на Заповед и входирано искане за авансово 

плащане. 

 

РЕШЕНИЕ № 704 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
Предвид Предложение за решение с вх. № 1147 / 24.07.2015 г., внесено от Кичка 

Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 

 

РЕШИ: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на 

финансова помощ  №  24/321/00822 от 08.10.2010 г.  по мярка 321 “Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” за проект 

„Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Гита”, сключен 

между Община Чирпан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес 

на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния 

директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет –Чирпан.  

 

1. Упълномощава кмета на общината Кичка Тонева Петкова да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна  агенция  в  размер  на 540 591, 92 / петстотин и 

четиридесет хиляди, петстотин деветдесет и един лев и деветдесет и две 

стотинки/ за обезпечаване на 110 % от стойността  на допустимия ДДС на 

извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

24/321/00822 от 08.10.2010 г. по мярка 321 “Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” за проект „Реконструкция/рехабилитация на 

водопроводна мрежа в село Гита”, сключен между Община Чирпан и ДФ 

„Земеделие" - Разплащателна агенция. 



 

2. Възлага на кмета на Община Чирпан да подготви необходимите документи за 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане 

по договор № 24/321/00822 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 

Изпълнение: Издаден и подписан Запис на Заповед и входирано искане за авансово 

плащане. 

 
РЕШЕНИЕ № 24 

21.12.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 

 

         Предвид предложение за решение вх. № 060 / 12.12.2015 г., внесена от Кичка 

Петкова – кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан  

 

                       РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие” финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 г. Общински съвет – Чирпан : 

1. Дава съгласието си Община Чирпан да подаде проектно предложение по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-

2.004 „Услуги за ранно детско развитие”. 

 

Изпълнение: Подадено проектно предложение по процедура: BG05M9OP001-2.004 - 

Услуги за ранно детско развитие, Оперативна програма Развитие на човешките 

ресурси, с кандидат ОБЩИНА ЧИРПАН и наименование: "Заедно за нашето бъдеще". 

Входящ регистрационен номер: BG05M9OP001-2.004-0030 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 691 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
                          Предвид Предложение за решение с вх. № 1143 / 22.07.2015 г., внесено от 
Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 
 

РЕШИ: 

 

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7022


На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и 5, чл.125, ал.1 , чл. 59, 

ал.1, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет гр.Чирпан:  

 

Разрешава изработване на проект за /ПЗ/ - План застрояване с цел 

предвиждане на основно  свободно застрояване  в ПИ 000099, м. Юрта в землището на 

с. Могилово, Община Чирпан, за изграждане на ОРАНЖЕРИЯ при спазване на 

нормативите за зона Пп /предимно производствена/.  

Преди внасянето на проекта за ПУП за одобряване възложителят да го съгласува с 

Регионална дирекция „Земеделие”, РЗИ и РИОСВ - гр. Стара Загора, ЕVN, ВиК и др. 

при необходимост  по реда на чл.121, ал.2  от ЗУТ.  

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

съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на ПУП.  

Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи 

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – План 

застрояване /ПЗ/, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/.  

  

От общо 21 общински съветници гласували 19, от които „за”- 19, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма. 

 

 

  

Има внесен ПУП и е направено първо обявяване на заинтересованите собственици. Има 

възражение от собственика. 

 

РЕШЕНИЕ № 692 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
                          Предвид Предложение за решение с вх. № 1138 / 22.07.2015 г., внесено от 
Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 
 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и 5, чл.125, ал.1 ,  чл. 59, 

ал.1, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет гр.Чирпан:  

 

Разрешава изработване на проект за /ПЗ/ - План застрояване с цел 

предвиждане на основно  свободно застрояване  в ПИ 006197, м. РЪТОВ ДОЛ в 

землището на с. Могилово, Община Чирпан, за изграждане на СГРАДИ за ОТДИХ и 

РЕКРЕАЦИЯ при спазване на нормативите за зона Оо /общественно обслужване/.  

Преди внасянето на проекта за ПУП за одобряване възложителят да го съгласува с 

Регионална дирекция „Земеделие”, РЗИ и РИОСВ - гр. Стара Загора, ЕVN, ВиК и др. 

при необходимост  по реда на чл.121, ал.2  от ЗУТ.  

 

От общо 21 общински съветници гласували 19, от които „за”- 19, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма. 

 

 



 

  Решение № 692/30.07.2015 г.- Има внесен ПУП и е направено първо обявяване 

на заинтересованите собственици. Чака решение на Комисията за земеделските земи. 

РЕШЕНИЕ № 693 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 

                          Предвид Предложение за решение с вх. № 1139 / 22.07.2015 г., внесено 

от Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 

 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и 5, чл.125, ал.1 ,  чл. 59, 

ал.1, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет гр.Чирпан:  

 

Разрешава изработване на проект за /ПЗ/ - План застрояване с цел 

предвиждане на основно  свободно застрояване  в ПИ 006198, м. РЪТОВ ДОЛ в 

землището на с. Могилово, Община Чирпан, за изграждане на СГРАДИ за ОТДИХ и 

РЕКРЕАЦИЯ при спазване на нормативите за зона Оо /общественно обслужване/.  

Преди внасянето на проекта за ПУП за одобряване възложителят да го съгласува с 

Регионална дирекция „Земеделие”, РЗИ и РИОСВ - гр. Стара Загора, ЕVN, ВиК и др. 

при необходимост  по реда на чл.121, ал.2  от ЗУТ.  

 
 

От общо 21 общински съветници гласували 19, от които „за”- 19, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма. 

 

Решение № 693/30.07.2015 г.- Има внесен ПУП и е направено първо обявяване 

на заинтересованите собственици. Чака решение на Комисията за земеделските земи. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 694 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
                          Предвид Предложение за решение с вх. № 1140 / 22.07.2015 г., внесено от 
Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 
 

РЕШИ: 

 

  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 

КМЕТА но Община Чирпан, да възложи изработването на проект за ПУП – План за улична 

регулация /ПУР/, ПУП-План регулация /ПР/ и План застрояване /ПЗ/ за нови УПИ VIII, IX-

823, X-824, XI-3911, XII-3912, XIII-834, XIV-835, XVI-833 и  XVII-832 в кв. 53 по плана на 

гр. Чирпан.  

 



Проектът за ПУП- ПУР, ПР и ПЗ 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 изготвяне на ПУП – План за 

улична регулация /ПУР/, ПУП - План регулация /ПР/ и План застрояване /ПЗ/ за УПИ 

VIII, IX-823, X-824, XI-3911, XII-3912, XIII-834, XIV-835, XVI-833 и  XVII-832 в кв. 53 

по плана на гр. Чирпан. 

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/, План за регулация /ПР/ и План застрояване /ПЗ/, съгласно 

разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

 
От общо 21 общински съветници гласували 19, от които „за”- 19, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма. 

 

 Решение № 694/30.07.2015 г.- няма внесен ПУП. 

 

РЕШЕНИЕ № 695 

30.07.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 
                          Предвид Предложение за решение с вх. № 1142 / 22.07.2015 г., внесено от 
Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан 
 
 

РЕШИ: 

 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и 5, чл.125, ал.1 ,  чл. 59, 

ал.1, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет гр.Чирпан:  

 

Разрешава изработване на проект за /ПЗ/ - План застрояване с цел предвиждане на 

основно  свободно застрояване  в ПИ 075048 в землището на с. МАЛКО ТРЪНОВО, 

Община Чирпан, за изграждане на КОМПЛЕКС за ВИНОПРОИЗВОДСТВО при 

спазване на нормативите за зона Пп /предимно производствена/-Плътност на 

застрояване -80%, КИНТ–2.5, озеленяване – 20%, Кота корниз -10 м. 

 

Преди внасянето на проекта за ПУП за одобряване възложителят да го съгласува с 

Регионална дирекция „Земеделие”, РЗИ и РИОСВ - гр. Стара Загора, ЕVN, ВиК и др. 

при необходимост  по реда на чл.121, ал.2  от ЗУТ.  

 

От общо 21 общински съветници гласували 19, от които „за”- 19, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма. 

   
 Решение № 695/30.07.2015 г.-няма внесен ПУП. 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

21.12.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 



 

 

         Предвид предложение за решение вх. № 049 / 04.12.2015 г., внесено от Кичка 

Петкова – кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан  

 

                       РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 124а, ал1 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Чирпан : 

 

Разрешава изработване на ПУП – ПП / парцеларен план / извън границите на 

урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура – изграждане 

на външно водопроводно захранване  на ПИ 083022, м. Кармък дере в землището на 

село Зетьово, община Чирпан. 

Преди внасянето на проекта / ПУП – ПП / за одобряване възложителят да 

приложи предварително съгласие за трасе по реда на ЗОЗЗ и да го съгласува с 

Регионална дирекция „Земеделие”, РЗИ и РИОСВ – гр.Стара Загора, EVN, ВиК и др. 

при необходимост по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ. 

Проектът за 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 – Чирпан одобрява техническо задание за изготвяне на ПУП – ПП / 

парцеларен план / извън границите на урбанизираната територия за елементи на 

техническата инфраструктура – изграждане на външно водопроводно захранване на ПИ 

083022, м. Кармък дере в землището на село Зетьово, община Чирпан. 

Общински съвет – Чирпан възлага на кмета на община Чирпан да съобщи 

решението на общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – ПП съгласно 

разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 

От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма. 

 Решение № 18/21.12.2015 г.- отменено с Решение №40/28.01.2016 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

21.12.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 

 

         Предвид предложение за решение вх. № 050 / 04.12.2015 г., внесена от Кичка 

Петкова – кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан  

 

                       РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 124а, ал1 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Чирпан : 

 



Разрешава изработване на ПУП – ПП / парцеларен план / извън границите на 

урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура – изграждане 

на пътен достъп за техническо обезпечаване на ПИ 083022, м. Кармък дере в 

землището на село Зетьово, община Чирпан. 

Преди внасянето на проекта / ПУП – ПП / за одобряване възложителят да го 

съгласува с Регионална дирекция „Земеделие”, РЗИ и РИОСВ – гр.Стара Загора, EVN, 

ВиК и др. при необходимост по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ. 

Проектът за 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 – Чирпан одобрява техническо задание за изготвяне на ПУП – ПП / 

парцеларен план / извън границите на урбанизираната територия за елементи на 

техническата инфраструктура – изграждане на пътен достъп за техническо 

обезпечаване на ПИ 083022, м. Кармък дере в землището на село Зетьово, община 

Чирпан. 

Общински съвет – Чирпан възлага на кмета на община Чирпан да съобщи 

решението на общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – ПП съгласно 

разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 

От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма. 

 Решение № 19/21.12.2015 г.- няма внесен ПУП. 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

21.12.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 

 

         Предвид предложение за решение вх. № 052 / 04.12.2015 г., внесена от Кичка 

Петкова – кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан  

 

                       РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 124а, ал.1 и ал.5, чл.125, ал.1, чл.59, ал.1, чл.109, ал.1, т.3 и 

чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет – Чирпан : 

 

Разрешава изработване на проект за ПЗ / план застрояване / с цел 

предвиждане на пътна връзка за ПИ 083018, м. Кармък дере в землището на село 

Зетьово, община Чирпан, за изграждане на сгради за обществено и делово обслужване – 

бензиностанция с кафе и паркинг с административна сграда, при спазване на 

нормативите за зона „Оо” 

Преди внасянето на проекта за ПУП за одобряване възложителят да го 

съгласува с агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), Регионална дирекция 

„Земеделие”, РЗИ и РИОСВ – гр.Стара Загора, EVN, ВиК и др. при необходимост по 

реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ. 



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

Общински съвет – Чирпан одобрява техническо задание за изготвяне на ПУП. 

Общински съвет – Чирпан възлага на кмета на община Чирпан да съобщи 

решението на общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – План 

застрояване / ПЗ / съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на 

територията. 

 

От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма. 

 Решение № 20/21.12.2015 г.- няма внесен ПУП. 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

21.12.2015 г. 

Общински съвет –Чирпан 

 

 

         Предвид предложение за решение вх. № 051 / 04.12.2015 г., внесена от Кичка 

Петкова – кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан  

 

                       РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 124а, ал.1 и ал.5, чл.125, ал.1, чл.59, ал.1, чл.109, ал.1, т.3 и 

чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет – Чирпан : 

 

Разрешава изработване на проект за ПЗ / план застрояване / с цел 

предвиждане на пътна връзка за ПИ 083022, м. Кармък дере в землището на село 

Зетьово, община Чирпан, за изграждане на сгради за обществено и делово обслужване – 

бензиностанция с кафе и паркинг с административна сграда, при спазване на 

нормативите за зона „Оо” 

Преди внасянето на проекта за ПУП за одобряване възложителят да го 

съгласува с агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), Регионална дирекция 

„Земеделие”, РЗИ и РИОСВ – гр.Стара Загора, EVN, ВиК и др. при необходимост по 

реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ. 

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

Общински съвет – Чирпан одобрява техническо задание за изготвяне на ПУП. 

Общински съвет – Чирпан възлага на кмета на община Чирпан да съобщи 

решението на общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – План 

застрояване / ПЗ / съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на 

територията. 

 

От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма.   

Решение № 21/21.12.2015 г.- няма внесен ПУП. 


