
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

ИВАН СТАНЧЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Чирпан” на г-

жа Таня Генова Тотева. 

 

 

Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

В деловодството на Общински съвет – Чирпан е входирано предложение с вх.№ 

265 / 19.05.2016 г. за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Чирпан” на 

Таня Генова Тотева.  

Към предложението съгласно чл.31 от Наредбата за символиката на град Чирпан 

са приложени биографична справка и мотиви за присъждане на званието, както и копия 

на диплом за завършено висше образование, удостоверение за придобита първа ПКС, 

публикации на Таня Тотева, получени награди, сертификати, удостоверения, документи 

EUROPASS мобилност. 

Съгласно чл.29, ал.2 от Наредбата за символиката на град Чирпан към 

предложението е приложена подписка с подписите на 367 жители на Община Чирпан, 

подкрепящи удостояване със звание „Почетен гражданин на град Чирпан” на Таня 

Генова Тотева. Бе извършена проверка на подписите на гражданите от отдел 

„Административни услуги” към Община Чирпан и бе установено, че подписката 

отговаря на изискванията на чл.29, ал.2 от Наредбата за символиката на град Чирпан и е 

съдържа подписите на повече от 300 / триста / дееспособни граждани на Община 

Чирпан. 

Становището на Постоянната комисия по наука, образование, защита правата и 

интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура 

и вероизповедания към Общински съвет – Чирпан е, че предложението за удостояване 

със звание „Почетен гражданин на град Чирпан” на Таня Генова Тотева съдържа 

всички изискуеми реквизити на чл.29, ал.1 и ал.2 от Наредбата за символиката на град 

Чирпан и може да бъде внесено за гласуване на заседание на Общински съвет – Чирпан. 

 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 



На основание  чл.21, ал.1, т.22  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.30, т.5 във връзка с чл.29, ал.1, т.4 и ал.2 от Наредбата за 

символиката на град Чирпан, Общински съвет – Чирпан удостоява със званието 

„Почетен гражданин на Чирпан” г-жа Таня Генова Тотева. 
 

 

 

Вносител ………………………………. 

ИВАН СТАНЧЕВ – общински съветник 
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Димитър Славов - юрисконсулт в община Чирпан 
 


