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ОТЧЕТ 

  

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН  

ЗА ПЕРИДА ОТ 01.01.2016 г. ДО 30.06.2016 г. 

 

ДАТА РЕШЕНИЕ 

№ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА 

РЕШЕНИЕТО 

28.01.2016 25 Стратегия за управление на общинската собственост в Община Чирпан за мандат 2015 – 2019 г. Приета  

Стратегия   

28.01.2016 26 Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 

2016 г. 

Приета 

Програма 

28.01.2016 27 Приема, считано от 01.01.2016 г., средни месечни брутни работни заплати на едно лице от 

персонала и месечни лимити  на средствата за заплати на  работещите в Общинска 

администрация, детски ясли, здравни кабинети, ЦОП, ЦНСТ, ЦДГ и ОДЗ , местните дейности, 

финансирани от общинския бюджет 

Прието 

28.01.2016 28 Относно основни месечни работни заплати на кметове на кметства  и кметски наместници 

считано от 01.01.2016г., 

 

Прието 

28.01.2016 29 Oпределяне на намалено работно време от 4 / четири / часа и следното месечно възнаграждение на 

Председателя на Общински съвет – Чирпан 

Изпълнено 

28.01.2016 30 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за организация и 

управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината, 

Общински съвет – Чирпан : 

Утвърждава цени за извършени разходи за социални (служебни) погребения: 

 

Изпълнено 

28.01.2016 31 Одобряване на промяна в общата численост на Общинска администрация –Чирпан, считано от 

01.02.2016г. от 83 щатни бройки на 82,5 щатни бройки. 

Изпълнено 

28.01.2016 32 На основание чл. 70 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 

по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във 

Изпълнено 



вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни 

документи за извършване на превозите, чл. 17 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Чирпан : 

 

Определя субсидия в размер 0,50 лева за един километър пробег по следните нерентабилни 

автобусни линии 

28.01.2016 33 На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и 

ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси  и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 

година, ПМС № 380/2015г за изпълнение на ЗДБРБ за 2016г.  и Наредбата за условията и реда за 

съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет, Общински съвет –гр.Чирпан:  

 

1.Приема бюджета на община Чирпан за 2016г. 

Изпълнено 

28.01.2016 34 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – Чирпан приема следните изменения в Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Чирпан, както следва : 

В чл.10, ал.1 се прави допълнение с изречението „За недвижимите имоти, придобити през 

текущата година, данъкът се заплаща в сроковете до 30 юни и до 31 октомври, а в случаите, в 

които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, данъкът се заплаща в двумесечен срок 

от датата на придобиването на имота.‖ 

В  чл.13 се прави допълнение с изречението : „Данъкът, дължим от концесионера за имот, 

разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято 

територия е по-голямата част от имота.‖ 

В чл.19 текста „и чл.17‖ отпада поради отпадане на основанието за подаването на 

декларацията по чл.17 от ЗМДТ. 

 

Изпълнено 

28.01.2016 35 На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Чирпан прави следното допълнение в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Чирпан: 

В глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от 

общината на физически и юридически лица‖, в чл.54 „Финансово счетоводна и контролна 

дейност‖, се добавя нова точка 13 /тринадесета/ с услуга и цена за нея, както следва: 

„13. Ползване на спортната площадка с изкуствено тревно покритие, находяща се в двора на 

бивше ПУ „Стоян Заимов‖ в гр. Чирпан, ул. „А. П. Стоянов‖ №15 – 8,00 лв. на час‖. 

 

Изпълнено  

28.01.2016 36 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет – Чирпан приема изменения и допълнения към Наредбата за реда 

Изпълнено 



и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и 

младежи с изявени дарби 

28.01.2016 37 Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, както следва : 

 

Създава се глава дванадесета „а‖ „Материално-техническо и организационно обезпечаване 

работата на общинския съветник‖. 

Създава се нов чл.133 със следния текст : „Кметът на общината е длъжен да осигури 

следната материално-техническа база, необходима за функциониране на Общински съвет : 

1. Кабинет на председател на Общинския съвет. 

2. Приемна / стая / на общинския съветник, разположена на удобно за гражданите място 

в сградата на общинска администрация – Чирпан, достъпна за общинските съветници 

и гражданите в рамките на 8-часово работно време във всеки работен ден, оборудвана 

с бюро и места за сядане. Ползването на приемната се извършва по график, 

предварително оповестен на интернет страницата на общината.‖ 

 

Изпълнено 

28.01.2016 38 На основание чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „ЧИСТОТА― към Община Чирпан и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Чирпан  

Р Е Ш И: 

  Предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Чистота― следното 

имущество, собственост на Община Чирпан: 

№ Наименование Количество Цена Стойност 

1 

Употребяван специализиран автомобил за 

сметосъбиране 1 35 040,00 35 040,00 

2 Контейнер БОБЪР - 1,1 куб.м. - нов 171 502,80 85 978,80 

3 Пластмасова кофа - 120 литра - нова 1674 35,88 60 063,12 

4 Контейнер БОБЪР - 1,1 куб.м. - употребяван 200 300,00 60 000,00 

5 Пластмасова кофа - 120 литра - употребявана 1500 26,40 39 600,00 

6 Компютър 1 454,80 454,80 

7 Монитор - 19,5" W 1 199,00 199,00 

8 Многофункционално устройство XEROX 1 210,00 210,00 

Всичко: 281 545,72 
 

Изпълнено 

28.01.2016 39 Разрешава изработване на ПУП – ПП / парцеларен план /  с цел предвиждане на пътна 

връзка за ПИ 083018 през ПИ 083015 / общинска частна собственост /, м. Кармък дере в 

землището на село Зетьово, община Чирпан, за изграждане на сгради за обществено и делово 

Решението е 

съобщено чрез 

поставяне на 



обслужване – бензиностанция с кафе и паркинг с административна сграда, при спазване 

нормативите за зона „Оо‖. 

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

Агенция „Пътна инфраструктура‖, 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, съгласно 

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

 

мястото за 

обяви в сградата 

на общината и 

поставяне на 

интернет 

страницата на 

общината 

28.01.2016 40 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 : 

1. Отменя свое решение № 18 / 21.12.2015 г. 

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

урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура – 

изграждане на външно водопроводно захранване  и на външно електрозахранване 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 и на външно електрозахранване 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. 

 

Решението е 

съобщено чрез 

поставяне на 

мястото за 

обяви в сградата 

на общината и 

поставяне на 

интернет 

страницата на 

общината 

28.01.2016 41 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, §17 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на 

Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, цялата 

сума от набраните неизразходвани средства на действащата местна комисия, да се разпредели за 

членовете й. 

2. На основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, Общински съвет – Чирпан 

определя Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Чирпан в петчленен състав: 

 

Председател: Даниела Иванова Драгийска – Общински съветник, Председател на Общинския 

Извършено 

разпределение на 

средствата. 

Името на 

председателя и 

броят на 

членовете 

обнародвани в 

ДВ. 



съвет 

Секретар: Владимир Вътев Вътев – Общинска администрация  

Членове: 

1. Галина Златанова Казакова – Общинска администрация. 

2. Николай Стефанов Петков – Общински съветник 

3. Иван Станчев Станчев – Общински съветник 

3. На основание §17 от Преходните и Заключителни разпоредби на Правилника за 

прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове , за извършваните дейности по закона и правилника да се събират режийни вноски в 

извънбюджетната сметка на комисията, при изплащане на компенсации – 3% от стойността на 

полагащата се компенсация. Набираните суми се разпределят от общинския съвет по 

предложение на Местната комисия всяка година. 

 

28.01.2016 42 На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.68, ал. 1 от Закона за съдебната власт Общински съвет – Чирпан 

реши: 

Избира временна комисия за посочване на съдебни заседатели за мандат 2015-2020 год. за Районен 

съд – Чирпан 

Изпълнено 

28.01.2016 43 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за  местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет – Чирпан реши : 

 

Избира за членове на комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за 

подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за бюджетната 2016 г., следните 

общински съветници : 

 

 Даниела Иванова Драгийска 

 Христо Видев Стефанов 

 Вълчо Николов Николов 

 

Изпълнено 

28.01.2016 44 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и чл.7, ал.4, т.3 във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж на Министерски съвет на Република България Общински съвет – Чирпан 

реши : 

Внася предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на 

персонална пенсия на Радко Михайлов Михайлов. 

 

Отменено 

28.01.2016 45 На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ Общински съвет – 

Чирпан : 

Изпълнено 



1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 

Република България представителя на Общински съвет – Чирпан Даниела Иванова Драгийска – 

председател на Общински съвет – Чирпан. 

28.01.2016 46 На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие Общински съвет – Чирпан определя за свой 

представител в областния съвет за развитие на обл. Стара Загора председателя на Общински 

съвет – Чирпан – Даниела Иванова Драгийска. 

Изпълнено 

26.02.2016 47 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл. 83, ал.2  от Закона за публичните финанси  и писмо БЮ № 1/10.02.2016 година 

на Министерство на финансите –Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на 

ПРБ за периода 2017-2019г, Общински съвет – Чирпан : 

 

 

1.Одобрява средносрочна  бюджетна прогноза на Община Чирпан за периода 2017-2019 година на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, както следва: 

1.1.По прихода,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1;  

1.2.По разхода ,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

        2. Одобрява за периода 2017-2019г прогноза за приходите и разходите на  контролирани от 

общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет 

по бюджета на общината, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 3           

 

3.Определя максимален размер на  наличните към края на 2017, 2018 и 2019 година задължения 

за разходи  5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години преди, съответно 2017, 2018 и 2019г; ограничението не се прилага за задължения за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 

 

4. Определя максималния размер на  наличните към края на 2017, 2018 и 2019 година поети 

ангажименти за разходи  30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години преди, съответно 2017, 2018 и 2019г.; ограничението не се прилага за 

ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 

 

5. През периода 2017-2019 година Община Чирпан да не  поема общински дълг, освен поет 

безлихвен заем от ПУДООС.  

 

Изпълнено 

26.02.2016 48 На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет – гр.Чирпан : 

 

 

Изпълнено 



1.Увеличава плана на  общинските приходи със сумата      14 400 лева ,както следва: 

1.1 По § 24-06‖ Приходи от наеми на земя‖                                     +14 400  лева; 

 

 2. Променя бюджетните кредити  по дейности и параграфи, както следва : 

 

2.1 Местна дейност 832 ―Сл.и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища ‖                                                                                                      

+ 14 400  лв 

в т.ч.§5206 ‖Изграждане на инфраструктурни обекти‖                          + 14 400 лв 

 

        в т.ч. „Изработка на проект за изграждане на път от общинската пътна мрежа : АМ „ 

Марица ‖ - с. Златна ливада‖                                                             

26.02.2016 49 
На основание чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.137, ал.1, т.7 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.9, ал.1, т.6 от Наредба за 

реда за учредяване на търговските дружества и реда за упражняване на правата на собственост 

на общината  в общинските търговски дружества и Писмо вх. № 147 / 12.02.2016 г. от управителя 

на „Обредни дейности - Чирпан‖ ЕООД до Председателя на Общински съвет - Чирпан, Общински 

съвет - Чирпан реши: 

 

1. Изважда от дълготрайните материални активи на „Обредни дейности - Чирпан‖ 

ЕООД недвижим имот - застроен урегулиран поземлен имот от 2440 кв.м.  (авторемонтна 

работилница), находящ се в гр.Чирпан, ул. ок 469 – 472 / до ССТ / - кв.113а, УПИ V „резервен 

терен‖. 

2. Възлага на Кмета на Община Чирпан и на управителя на „Обредни дейности - 

Чирпан‖ ЕООД или упълномощени от тях служебни лица да извършат предаване и приемане на 

недвижим имот, подробно описан в т.1 от настоящото решение. 

3. Задължава управителя на „Обредни дейности - Чирпан‖ ЕООД да извърши 

необходимите действия за вписване на новите обстоятелства в счетоводните регистри на 

дружеството. 

 

Изпълнено 

26.02.2016 50                     1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, Общински съвет – Чирпан определя пасищата, мерите и 

ливадите за индивидуално ползване, съгласно приложения списък по категории, за които да се 

сключат договори за ползване за стопанската 2016/2017 год. 

                    2.  На основание чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Общински съвет – Чирпан, определя размера на пасищата, мерите и ливадите в зависимост  

от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка 

за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска 

единица в имоти от осма до десета категория. За говеда, предназначени за производство на месо и 

за животни от автохтонни /местни/ породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 ЖЕ, в 

зависимост от категорията на имотите. 

Изпълнено: 

Извършено е 

разпределението 

на мерите, на 

подалите 

заявления 

животновъди, 

съгласно 

нормативите за 

полагаща се 

площ, няма 



                    3. На основание чл.37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на общината да сключи 

договори за ползване за 7 стопански години, на наемна годишна цена за пасища, мери в размер 5.00 

лв./дка и за ливади 7.00 лв./дка.Срок на плащане – до 31.12. на съответната година. 

                    4. На основание чл.37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се 

отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ.Договорите се сключват за една стопанска година с начална тръжна годишна цена за 

пасище, мера в размер 6.00 лв./дка и за ливади в размер 8.00 лв./дка. 

                    5. На основание чл.37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища, мери и ливади 

се отдават под наем чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни за срок от 

една стопанска година  с начална тръжна годишна цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка и за 

ливади в размер 8.00 лв./дка. 

                   6. Възлага на Кмета на община Чирпан да анексира договорите за предоставяне 

ползването на мери, пасища и ливади за стопанската 2015/2016 год. за удължаване срока им, 

годишната наемна цена и срока на плащане. 

                   7. Възлага на Кмета на община Чирпан да организира изпълнението на настоящото 

решение. 

 

подписани 

договори за 

ползване; 

проведени две 

последователни 

тръжни 

процедури за 

отдаване под 

наем, няма 

сключени 

договори; 

подписани са 

анекси с всички 

ползвателина 

мери, сключили 

договори за 

стоп.2014/2015 г 

26.02.2016 51 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет – 

Чирпан : 

 

Разрешава изработване на ПУП – План застрояване / ПЗ / на УПИ IV – 257 в кв.70 по плана 

на с.Гита, община Чирпан с цел промяна предназначението на магазин в молитвен дом на 

„Евангелска петдесятна църква‖.  

 

Решението е 

съобщено чрез 

поставяне на 

мястото за 

обяви в сградата 

на общината и 

поставяне на 

интернет 

страницата на 

общината 

26.02.2016 52 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет – 

Чирпан : 

 

Разрешава изработване на ПУП – План застрояване / ПЗ / на ПИ / поземлен имот / 000518 в 

местност „Свети Илия‖ в землището на с.Свобода, община Чирпан с цел промяна 

предназначението на ПИ 000518  в ПИ 000518 – за съоръжения на техническата инфраструктура. 

Преди внасянето на проекта / ПУП – ПЗ / за одобряване възложителят да приложи 

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

„Земеделие‖, РЗИ и РИОСВ – Стара Загора, EVN, ВиК и др. при необходимост по реда на чл.121, 

ал.2 от ЗУТ. 

Проектът на ПУП – ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащото 

законодателство. 

Решението е 

съобщено чрез 

поставяне на 

мястото за 

обяви в сградата 

на общината и 

поставяне на 

интернет 

страницата на 

общината 



На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Чирпан одобрява техническо задание 

за изготвяне на ПУП – ПЗ на ПИ 000518 в местност „Свети Илия‖ в землището на с.Свобода, 

община Чирпан с цел промяна предназначението на ПИ 000518  в ПИ 000518   – за съоръжения на 

техническата инфраструктура. 

Общински съвет – Чирпан възлага на кмета на Община Чирпан да съобщи решението на 

Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – ПЗ съгласно разпоредбите на чл.124б, 

ал.2 от ЗУТ. 

 

26.02.2016 53 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет – 

Чирпан : 

 

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

урбанизиранта територия за елементи на техническата инфраструктура – изграждане на 

обслужващи пътни връзки на АМ „Марица‖ при км 21 + 480 с посоки / Капитан Андреево – 

манастир „Свети Атанасий‖, манастир „Свети Атанасий‖ – София, София - манастир „Свети 

Атанасий‖, манастир „Свети Атанасий‖ - Капитан Андреево /. 

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 – Стара Загора, EVN, ВиК и др. при необходимост по реда на чл.121, 

ал.2 от ЗУТ. 

Проектът на ПУП – ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащото 

законодателство. 

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Чирпан одобрява техническо задание 

за изготвяне на ПУП – ПП  извън границите на урбанизиранта територия за елементи на 

техническата инфраструктура – изграждане на обслужващи пътни връзки на АМ „Марица‖ при 

км 21 + 480 с посоки / Капитан Андреево – манастир „Свети Атанасий‖, манастир „Свети 

Атанасий‖ – София, София - манастир „Свети Атанасий‖, манастир „Свети Атанасий‖ - 

Капитан Андреево /. 

 

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 ЗУТ. 

 

Тече 

Обществена 

поръчка за 

възлагане 

26.02.2016 54 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет - Чирпан приема отчет за изпълнение на общинския план за 

интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите, за 2015 г. 

 

Приет отчет 

26.02.2016 55 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет - Чирпан приема  План за интеграция на ромите в община Чирпан 

за 2016 г. 

Приет план 



 

26.02.2016 56 Общински съвет – Чирпан, след като обсъди предложението на Кмета на Община Чирпан, 

на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация приема общински анализ на социалната и демографска ситуация на 

потребностите в община Чирпан, 2015 г. 

 

Приет анализ 

26.02.2016 57 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Чирпан 

реши : 

Избира за кандидати за съдебни заседатели за мандат 2015 - 2020 г. за Районен съд – 

Чирпан следните лица, както следва: 

1. Цветанка Иванова Димова. 

2. Христо Митев Димов. 

3. Цонка Трифонова Димова. 

4. Милена Пенева Пенева. 

5. Страхил Лазаров Нотев. 

6. Иванка Алексиева Ненкова 

 

Избрани съдебни 

заседатели 

26.02.2016 58 На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Чирпан определя за делегат и зам. делегат на Общински съвет - 

Чирпан в РАО ―Тракия‖ следните следните общински съветници, както следва: 

 

- Даниела Иванова Драгийска – делегат 

- Вълчо Николов Николов – зам.-делегат 

 

Определено 

делегати 

26.02.2016 59 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите във връзка с чл.198в, ал.4, т.2, т.4, т.5, 

т.9 и т.10  от Закона за водите, Общински съвет – Чирпан реши: 

1.   Упълномощава за представител на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията 

по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се 

проведе на 29.02.2016 г., 11,00 часа, Стайко Иванов Генов – заместник - кмет на Община Чирпан. 

2. Дава съгласие представителя на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В 

и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора – Стайко Иванов Генов – 

заместник - кмет на Община Чирпан, по точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от дневния ред да изрази становище 

Изпълнено 



„за‖. 

 

26.02.2016 60 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал.2 и 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз 

на пътници с автобуси, Общински съвет Чирпан  

 

РЕШИ: 

 

Да се утвърдят новите маршрутни разписания (Приложение №2)  

 Автобусна линия Чирпан – Ценово – Целина – Зетьово движеща се в 06.20 ч. в работни дни 

 Автобусна линия Чирпан – Ценово – Целина  в 08.10 ч. само в петък. 

 Автобусна линия Чирпан – Зетьово в 08.10 ч. в работни дни 

 Чирпан – Винарово  – Могилово – Стоян Заимово – Яздач в 07.30 часа само в петък. 

 Чирпан – Яздач – Винарово – Могилово – Стоян Заимово в 14.00 часа само в петък 

 Автобусна линия Чирпан – Рупките – Спасово – Изворово – Средно градище в 07.00 часа 

само в събота 

 

Закриват се: 

 Линията Чирпан – Зетьово, движеща се в петък в 09.45 часа 

 Линията Чирпан – Яворово, движеща се в петък в 07.30 ч. 14.00 часа 

 

Утвърдени 

маршрутни 

разписания 

26.02.2016 61 Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по проект за проектиране и изграждане на 

инсталация за сепариране и инсталация за компостиране на твърди битови отпадъци по 

Оперативна среда „Околна среда‖ 2014-2020г. 

Упълномощава кмета на Община Чирпан да извърши всички необходими действия по 

подготовка и кандидатстване по проекта. 

 

Изпълнено 

26.02.2016 62 На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 от Наредба № 22 от 14 

декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие― на мярка 19― Водено от общностите местно развитие 

„ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г., Общински съвет Чирпан, 

възлага на Кичка Тонева Петкова — Кмет на Община Чирпан и / или Стайко Генов – заместник 

кмет на Община Чирпан, да участват в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Чирпан‖ с право да предприемат всички фактически и правни 

действия от името и за сметка на общината – член на Общото събрание на СНЦ „МИГ – 

Чирпан‖. 

Изпълнено 



 

26.02.2016 63 На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет - Чирпан реши: 

Упълномощава представителят на Община Чирпан, съгласно решение № 327 / 21.08.2013 г. 

на Общински съвет – Чирпан, в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р 

Ст.Киркович‖ АД, гр.Стара Загора  - Кичка  Петкова – Кмет на Община Чирпан, да гласува «за» 

по т.1 от дневния ред, а именно : 

–  Вземане решение за обявяване на процедура за продажба на недвижим имот Акушеро-

гинекологичен комплекс / АГК /, ул. Генерал Столетов 117, Стара Загора – акт № 4858 / 06.11.1970 

г. и акт от бившата УМБАЛ ЕАД № 2126 / 15.07.2012 г., с обща РЗП 6363,00 кв.м., с ИД № 

68850.514.417.2., чрез явен търг, съсгласно изготвена оценка от Иван Петров Антов, оценител на 

недвижими имоти, възлизаща на 5 191 630,00  / пет милиона сто деветдесет и една хиляди 

шестстотин и тридесет / лева.  

 

Изпълнено 

31.03.2016 64 На основание чл.2, т.4 във връзка с чл.14 и чл.17 от Наредба за реда и начина на отпускане 

на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и 

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет – Чирпан: 

 

1. Дава съгласие да се отпусне финансово стимулиране на Михаил Георгиев Парков, ЕГН, 

адрес : град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров‖ № 24, вх.Б, 

ет.2, ап.14, в размер на 1000 / хиляда /  лева. 

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Чирпан. 

 

Изпълнено 

31.03.2016 65 1. 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 

допълва Раздел І – Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при заявен интерес, на 

Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 

за 2016 год., със следния общински имот:  стая № 9 и стая № 17, с обща площ 52 кв.м., намиращи се 

на четвърти етаж от масивна четириетажна сграда, находяща се в гр.Чирпан, община Чирпан, 

област Стара Загора, пл.Съединение № 1, кв.88, УПИ V 1380.  

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

Проведен търг. 

Имотът е 

отдаден под 

наем. 



администрация, чл. 14, ал.7 и ал.8 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, 

чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с 

явно наддаване, имот публична общинска собственост: стая № 9 и стая № 17, с обща площ 52 

кв.м., намиращи се на четвърти етаж от масивна четириетажна сграда, находяща се в гр.Чирпан, 

община Чирпан, област Стара Загора, пл.Съединение № 1, кв.88, УПИ V - 1380, за срок от 10 

/десет/години, с начална тръжна цена 13,00 лв. на месец без ДДС. 

Упълномощава Кмета на Общината да подготви и проведе процедурата за отдаване 

на обекта под наем. 

 

31.03.2016 66 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Чирпан допълва Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост за 2016 г., както следва: 

В раздел ІV. „Обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост‖ 

се създава нова Точка 4 /четвърта/ със следния текст: 

„4. Проектиране и изграждане на обслужващи пътни връзки на АМ „Марица‖ при км 

21+480 

 

Допълнена 

програма 

31.03.2016 67   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 

допълва Раздел ІІ – „Имоти, предвидени за продажба‖ на Програмата на Община Чирпан за 

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., със следния общински 

имот, находящ се в землището на с. Гита, община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот № 

000147 с площ от 0.980 дка, начин на трайно ползване „Водостопанско съоръжение‖, при граници 

на имота: имоти №.000146, 000163 и 000158. За имота е съставен акт за частна общинска 

собственост № 2637 / 14.03.2016 г.  

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за 

продажба на имота чрез публичен търг. 

 

Възложена и 

изготвена 

пазарна оценка 

за продажба на 

имота. 



31.03.2016 68             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.39 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и 

чл.13, ал.2  от Закона за пчеларството, Общински съвет – Чирпан :           

  1.  Допълва раздел І – „Имоти, които могат да бъдат отдадени под 

наем при заявен интерес‖ , на приетата с Решение № 26/28.01.2016 год. Програма на община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. с учредяване 

право на ползване на площ в размер от 10.140 дка от пасище, мера с обща площ 18.730 дка, пета 

категория,, съставляваща имот № 000582 по плана на земеразделяне на гр.Чирпан с цел поставяне 

на пчелни кошери за отглеждане на пчелни семейства. 

         2. Срок на учреденото право на ползване – 10 години.                  

         3. Възлага на Кмета на Община Чирпан провеждането на процедура по учредяване право на 

ползване  чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 7.00 лв./дка за година. 

 

Изпълнено: 

Проведен търг, 

част от имота 

е отдаден за 

учредяване право 

на ползване, има 

сключен договор 

 

31.03.2016 69 На основание чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3 ал.1 и 2 от Наредбата 

за реда за управление и разпореждане с общинските жилища, Общински съвет – Чирпан приема 

списък за разпределение на общинските жилища по брой, вид и местонахождение за 2016 г., 

както следва: 

 

І. Жилища за отдаване под наем: 

1. Апартамент №9, ет.ІІ             –бул. ―Г. Димитров‖65 - АОС №104 

2. Апартамент №51, ет.ІX           бул. ―Г. Димитров‖65-         -„- 

3. Апартамент №74.вх.В,етVІІ  -ЖК‖Младост‖бл.1- АОС №24 

4. Апартамент №4,вхА,етІ      -  ЖК‖Младост‖ – бл.4 - АОС №23 

5. Апартамент №14, ет.ІV        – ул. ―Шерампол‖24 – АОС №25 

6. Апартамент №16, ет.ІV        – ул. ―Шерампол‖24 - АОС №25 

Изпълнено 



7. Апартамент №20, ет.V          – ул. ―Шерампол‖24 - АОС №25 

8. Жил. сграда- 2 бр. жилища   – ул. ―Д. Недев‖3 - АОС №145 

9. Жил. сграда -2 бр. жилища   – ул. ―А. П. Стоянов‖9 – АОС №96 

10. Жилищна сграда                  - ул. ―Л. Каравелов‖10- АОС №44 

11. Жил. сграда                         – ул. ―Л. Каравелов‖12- АОС №45 

12. Жил. сграда                         – ул. ―Л. Каравелов‖12А - АОС №45 

13. Жил. Сграда- 2 бр.жилища- ул. ―Л. Каравелов‖14 -АОС №46 

14. Жил. сграда                        – ул. ―Л. Каравелов‖16 - АОС №49 

15. Жил. сграда – 2 бр.жилища– ул. ―Гита и Георги‖3 - АОС №60 

 

 

ІІ. Жилища за продажба – няма 

                  

ІІІ.  Ведомствени жилища: 

1. Апартамент №2, ет.І               – бул. ―Г. Димитров‖26 - АОС№ 83 

2. Апартамент № 41,ет.VІІІ        -  бул‖Г.Димитров‖- 65-АОС №104 

3. Апартамент № 19,ет.VІІ         -  ЖК‖Младост‖-бл.1- АОС №1431 

 

ІV.  Резервни жилища: 

1.  Апартамент №18,вх.Б, ет.4 –    бул‖Г.Димитров‖-24- АОС №3 

2.  Апартамент № 27,ет.VІІ,вхА-  ЖК‖Младост‖-бл.4- АОС № 23 

 



Предназначението на жилищата може да се променя съобразно потребностите на 

общината, с ново решение на Общинския съвет. 

 

31.03.2016 70 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 

„Рок фест – Чирпан” – гр. Чирпан с булстат 176060873, седалище и адрес на управление гр. Чирпан, 

ул. „Райко Даскалов” №19, представлявано от Калчо Славчев Василев с ЕГН 5904077722 – 

Председател на УС, за развиване на дейност в гр. Чирпан, общинско помещение с площ от 33,00 

кв.м., находящо се в северната част на ІІ-я етаж в сградата на Старата поща на ул. „А. П. Стоянов” 

№2 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 8,25 лв./месец без ДДС /съгласно наемните цени, 

определени с Решение №172 / 27.11.2008 г. на Общински  съвет – Чирпан/. 

 

Сключен 

договор за наем 

със 

сдружението. 

31.03.2016 71 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и §12, т. 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 оператор на язовирната стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез предоставяне под наем на следния язовир – 

публична общинска собственост: 

1.1. Общински имот, находящ се в землището на с. Ценово: Язовир с площ от 136.114 

дка, съставляващ имот № 000080 по плана за земеразделяне на селото. За имота е съставен АОС №73 

/ 18.02.1998 г. 

2. Изборът на оператор 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. Ценово, имот № 000080 – 3402,85 лв. без ДДС. 

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

Проведен търг. 

Сключен 

договор за 

ползване на 

имота. 



експлоатацията на язовира - 10 /десет/ години; 

5. Депозити и гаранции: 

5.1. Депозит за участие в търга – началната тръжна цена на имот /без ДДС/. 

5.2. Гаранция за сключване на договор –  3500лв.  

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

физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служители 

хидроспециалисти за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на 

язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика /съгл. §1, т.95 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за водите/. 

7. Определя следните договорни условия: 

7.1.  След подписване на договора за избор на оператор 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 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 се задължава в едногодишен срок от сключване на договора да приведе 

за негова сметка в пълна изправност язовирната стена и съоръженията на водния обект. 

Неизпълнението на това задължение е основание за прекратяване на договора за наем от страна на 

Община Чирпан и договорна неустойка в размер на годишната наемна цена. 

7.4. Операторът 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. 

7.5. Операторът 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 гореописания имот. 

 



31.03.2016 72 На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.8, 

ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.94, ал.1 и 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество определя: 

Землище Имот № Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Катего-

рия 

Площ   

/дка/ 

Ед.цена 

лв/дка  

за периода  

 

Стойност 

/лева/ 

за  

периода 

Депозит   

  /лева/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гита 067010 Селски ливади Ливада ІV 3.303 8.00 26.42 26.42 

Гита 071128 Селски ливади Ливада ІV 6.004 8.00 48.03 48.03 

Гита 086112 Селски ливади Ливада ІV 11.562 8.00 92.50 92.50 

  Общо :   20.869  166.95 166.95 

Целина 011001 Ливади до 

Държава 

Ливада ІV 2.002 8.00 16.02 16.02 

Целина 011017 Ливади до 

Държава 

Ливада ІV 2.005 8.00 16.04 16.04 

Целина 011041 Ливади до 

Държава 

Ливада ІV 1.023 8.00 8.18 8.18 

Целина 011049 Ливади до 

Държава 

Ливада ІV 1.634 8.00 13.07 13.07 

Целина 015013 Ливади до 

Държава 

Ливада ІV 8.993 8.00 71.94 71.94 

Целина 058024 Ливади до 

селото 

Ливада ІІІ 0.705 8.00 5.64 5.64 

Изпълнено: 

Проведен търг, 

имотите са 

отдадени под 

наем, има 

сключени 

договори за наем 



Целина част от 

058054 

Ливади до 

селото 

Ливада ІІІ 33.522 8.00 268.18 268.18 

Целина част от 

058060 

Ливади до 

селото 

Ливада ІІІ 6.342 8.00 50.74 50.74 

  Общо :   56.226  449.81 449.81 

За отдаване  под наем на следната земеделска земя - общинска собственост.  

                 2.  Срок за отдаване под наем – за период от 5 /пет/ месеца. 

                 3. Начална тръжна цена, 8.00 лв./дка за период от 5 /пет/ месеца. 

                 4. Участниците в търга могат да бъдат само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

                 5. Възлага на Кмета на Община Чирпан провеждането на процедура по отдаване под наем, 

съгласно глава VIII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, чрез явен публичен търг. 

 

31.03.2016 73       Дава съгласие да се извърши промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по 

селско стопанство – Чирпан от бюджета на Министерство на земеделието и храните към бюджета на 

Община Чирпан,  считано от учебната 2016 / 2017 г. 

1. Дава съгласие да се извърши промяна в собствеността на Професионална гимназия по 

селско стопанство – Чирпан – от държавно училище в общинско училище. 

2. Създава се нов Раздел VІ „Имоти, които общината има намерение да придобие и 

способите за тяхното придобиване” към Програмата на община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., 

4.   Включва в Раздел VІ на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2016 г.,  „Имоти, които общината има намерение да придобие и 

способите за тяхното придобиване” следните имоти – държавна собственост: 

- Имот с площ 695 кв.м., представляващ УПИ V „СПТУ по селско стопанство” в кв.113-а 

по плана на гр. Чирпан, заедно с построената в него едноетажна сграда - Учебна работилница 

„Ремонтно депо”. 

- Имот с площ 8070 кв.м., представляващ УПИ ІІІ „ПУЦ” в кв.113-а по плана на гр. 

Чирпан, заедно с построените в него: едноетажна сграда - Учебна работилница „Шлосерство и 

Изготвени 

изпратени 

актуални 

данъчни оценки 

и скици на 

имотите в 

обл.администрац

иия, с оглед 

изготвяне на 

договор за 

прехвърляне в 

собственост на 

имота. 



ССМ”; едноетажен Навес - метален с тухлен пояс. 

- Имот с площ 54455 кв.м., представляващ УПИ ІІ „СПТУ по селско стопанство и СПТУ 

по машиностроене” в кв.113-а по плана на гр. Чирпан, заедно с построените в него: четириетажна 

сграда със сутерен - Училищна сграда; двуетажна сграда - Общежитие и работилница; едноетажна 

сграда - Ремонтни работилници; едноетажна сграда - Гараж за автомобили; две едноетажни сгради – 

Хангари за трактори. 

- Имот с площ 16850 кв.м., от които 13000 кв.м. с НТП „Лозе”, представляващ УПИ І 

„12-класно специално училище” в кв.113-а по плана на гр. Чирпан. 

- Имот с площ 1290 кв.м., представляващ УПИ ІV „Газстанция” в кв.113-а по плана на 

гр. Чирпан. 

Способ за придобиване – чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата. 

5. Досегашните раздели „VІ.Очаквани приходи” и „VІІ.Изменения и допълнения на 

програмата” на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2016 г.,  стават съответно Раздел VІІ и Раздел VІІІ. 

6. Дава съгласие Община Чирпан да придобие в собственост управляваните от 

Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан държавни имоти, подробно описани в т.4 

от настоящото решение. 

7. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да извърши необходимите действия във 

връзка с промяна на финансирането и статута на учебното заведение. 

 

31.03.2016 74 Дава съгласие Община Чирпан да използва натрупаните средства от отчисленията по чл.20 от 

Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпечения и 

отчисленията, изисквания при депониране на отпадъци, за заплащане на извършен морфологичен 

анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Чирпан по договор № 

34/17.02.2015г. между Община Чирпан и „Глен консулт” ЕООД гр.София с цел кандидатстване за 

проектиране и изграждане на площадка за третиране и изграждане на инсталация за сепариране и 

инсталация за компостиране на твърди битови отпадъци по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020г.” 

 

Изпълнено 

31.03.2016 75 1.Дава съгласие Община Чирпан да дари Областна дирекция на Министерство на вътрешните 

работи – Стара Загора за нуждите на  Районно управление „Полиция” – Чирпан, с гориво / бензин А-

95 / за периода март 2016 г. – декември 2016 г. включително. Количеството гориво е по 100 / сто / 

литра за всеки от горепосочените месеци. 

Изпълнено 



2. Дареното гориво може да бъде използвано само за нуждите на служебните автомобили на 

Районно управление „Полиция” – Чирпан. 

3. Възлага на Кмета на Община Чирпан да сключи договор за дарение съобразно настоящото 

решение. 

 

31.03.2016 76 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет – Чирпан: 

 

УТВЪРЖДАВА платен годишен отпуск  както следва : от 04.04.2016 г. до 08.04.2016 г. / 

включително /, общо 5 / пет / дни на Кичка Тонева Петкова - Кмет на Община Чирпан. 

 

 

08.04.2016 77 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и 7 , чл. 125 от Закона 

за устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на КМЕТА на Община 

Чирпан, да възложи изработването на проект за ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. 

т. 240-241, ПУП-План регулация /ПР/ и План застрояване /ПЗ/ за УПИ IV-за хладилни складове на 

ОКС в кв. 4 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/ 

на улица с о.т. 240-241-241а, ПУП-План регулация /ПР/ и План застрояване /ПЗ/ за УПИ IV-за 

хладилни складове на ОКС и създаване на ново УПИ - УПИ IV-Площадка за третиране на отпадъци 

и Компостираща и Сепарираща инсталации  в кв. 4 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).  

 

Възложено 

изработване на 

ПУП 



08.04.2016 78 На основание чл.21, ал.1,  т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 23, т.4 и чл. 24, т.4  от Закона за регионалното развитие, Общински съвет –  

Чирпан реши: 

 

1. Приема „Доклад за изпълнение на Плана за развитие на Община Чирпан за 2015 година”. 

 

 

Изпълнено 

08.04.2016 79 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан 

предоставя недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-258 „Детска градина” в кв.70 по плана на село 

Гита, с площ от 3610 кв.м., заедно с построените в него сгради – двуетажна масивна сграда /детска 

градина/ със застроена площ 226 кв.м. и пристроената към нея едноетажна масивна сграда /кухня, 

пералня/ със застроена площ 117 кв.м. за безвъзмездно управление на Основно училище „Васил 

Левски” – с. Гита. 

 

Изпълнено. 

08.04.2016 80 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 на стойност 1350,00 /хиляда триста и петдесет/ лв. без ДДС, представляваща начална 

тръжна цена за продажба на общински имот, находящ се в землището на с. Гита, община Чирпан, 

област Стара Загора: поземлен имот № 000147 с площ от 0,980 дка, начин на трайно ползване 

„Водостопанско съоръжение”, при граници на имота: имоти №.000146, 000163 и 000158. За имота е 

съставен акт за частна общинска собственост № 2637 / 14.03.2016 год. 

Общински съвет - Чирпан 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. 

 

Проведен търг  и 

извършена 

продажба на 

имота 

08.04.2016 81 На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация Общински съвет Чирпан приема отчета на кмета на община Чирпан за 

изпълнение актовете на Общински съвет - Чирпан за периода м. юли 2015 г. – м.декември 2015   

Приет отчет 



08.04.2016 82 
На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за 

учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

общинските търговски дружества, Общински съвет Чирпан реши: 

 1. Приема годишния счетоводен отчет за 2015 г. на търговското дружество със 100% 

общинско участие “МБАЛ -  Чирпан” ЕООД . 

 2. Общински съвет освобождава от отговорност управителя на “МБАЛ -  Чирпан” ЕООД  за 

дейността му през 2015 г., без това да се отнася до нарушения и вреди, които биха се констатирали 

при последваща проверка на дейността му през 2015 г. от контролни органи. 

 3.  Отнася текущата печалба за 2015 г. на “МБАЛ – Чирпан” ЕООД в размер на 1 244 / хиляда 

двеста четиридесет и четири /  лв. за покриване на загуби от минали години. 

 

 

Приет отчет 

08.04.2016 83 
  На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за 

учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

общинските търговски дружества , Общински съвет Чирпан реши: 

 1. Приема годишния счетоводен отчет за 2015 г. на търговското дружество със 100% 

общинско участие Медицински център „ Николай Тошев ”  ЕООД, гр.Чирпан. 

 2. Общински съвет освобождава от отговорност управителя на Медицински център „ 

Николай Тошев ”  ЕООД, гр.Чирпан за дейността му през 2015 г., без това да се отнася до нарушения 

и вреди, които биха се констатирали при последваща проверка на дейността му през 2015 г. от 

контролни органи. 

 3. Печалбата за 2015 г.. на Медицински център „ Н. Тошев ”  ЕООД, гр.Чирпан в размер на  

2 000  / две хиляди / лева да послужи за закупуване на система за видеонаблюдение и други 

инвестиционни разходи. 

 

Приет отчет 

08.04.2016 84 
На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за 

Приет отчет 



учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

общинските търговски дружества, Общински съвет Чирпан реши: 

 1. Приема годишния счетоводен отчет за 2015 г. на търговското дружество със 100% 

общинско участие “Обредни дейности - Чирпан” ЕООД 

 2. Общински съвет освобождава от отговорност управителя „Обредни дейности - Чирпан” 

ЕООД за дейността му през 2015 г., без това да се отнася до нарушения и вреди, които биха се 

констатирали при последваща проверка на дейността му през 2015 г. от контролни органи. 

 

08.04.2016 85 
На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за 

учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

общинските търговски дружества , Общински съвет Чирпан реши: 

 1. Предлага на общото събрание на “Обелос - Чирпан” ООД  да бъдe приет годишния 

счетоводен отчет за 2015 г. 

 2. Предлага на общото събрание на съдружниците да бъде освободен от отговорност 

управителят на “Обелос - Чирпан” ООД, без това да се отнася до нарушения и вреди, които биха се 

констатирали при последваща проверка на дейността на дружеството за 2015 г. от контролни органи. 

 

 

 

 

Приет отчет 

08.04.2016 86 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и чл.7, ал.4, т.3 във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 

стаж на Министерски съвет на Република България Общински съвет – Чирпан : 

 

1. Отменя свое решение № 44 / 28.01.2016 г. 

 

2. Внася предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална 

пенсия на Радко Михайлов Михайлов 

Изпълнено 

08.04.2016 87 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните Общински съвет – Чирпан реши : 

Приет отчет 



 

1. Приема отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Чирпан за 2015 г. 

 

08.04.2016 88 На основание чл.2, т.3 във връзка с чл.11 от Наредба за реда и начина на отпускане на 

еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и 

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет – Чирпан: 

 

3. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Ганка Иванова Митева, ЕГН, адрес : 

село Винарово, община Чирпан, област Стара Загора, в размер на 420 / четиристотин и 

двадесет  / лева . 

4. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Чирпан. 

 

Изпълнено 

08.04.2016 89 На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 от Наредба за реда и начина на отпускане на 

еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и 

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет – Чирпан: 

 

5. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Атанас Димитров Геренов,  

6. ЕГН, адрес : град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, ул. „Найден Стоянов” № 12,   

в размер на 1000 / хиляда  / лева . 

7. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Чирпан. 

 

Изпълнено 

26.05.2016 90 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал.5, чл.12, ал.3, 

чл.59, ал.2, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /, 

Общински съвет гр.Чирпан : 

 РАЗРЕШАВА изработване на проект за План застрояване / ПЗ / за ПИ 000537, местност 

„Двете реки” в землището на с.Стоян Заимово, община Чирпан, с обособяване на имот за изграждане 

на православен параклис при спазване на нормативите за зона Оо / обществено обслужване /. 

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

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

по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ. 

Издадено 

разрешение 



Проектът за ПУП – ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащото 

законодателство. 

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Чирпан одобрява техническо задание 

за изготвяне на ПУП – План застрояване / ПЗ /. 

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 ЗУТ. 

 

 

26.05.2016 91 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан 

обявява недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-258 „Детска градина” в кв.70 по плана на село Гита, 

с площ от 3610 кв.м., заедно с построените в него сгради – двуетажна масивна сграда /детска 

градина/ със застроена площ 226 кв.м. и пристроената към нея едноетажна масивна сграда /кухня, 

пералня/ със застроена площ 117 кв.м., за публична общинска собственост. 

 

Изпълнено 

26.05.2016 92 На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет – Чирпан :                     

 

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за следните 

имоти : 

 Дворно място с площ от 34 530 кв.м. / тридесет и четири хиляди петстотин и тридесет кв., м./, 

находящо се в гр. Чирпан, обл. Стара Загора, съставляващ урегулиран поземлен имот номер 23 

/двадесет и трети/, в квартал 29 /двадесет и девети/ по регулационния план на гр. Чирпан, обл. Стара 

Загора 

 дворно място с площ от 5420 кв.м. / пет хиляди четиристотин и двадесет кв., м./, находящо се 

в гр. Чирпан, обл. Стара Загора, съставляващ урегулиран поземлен имот номер 26 /двадесет и 

шести/, в квартал 29 /двадесет и девети/ по регулационния план на гр. Чирпан, обл. Стара Загора 

 парцел V в кв.87 с площ 4180 / четири хиляди сто и осемдесет / кв.м. по регулационния план 

на град Чирпан, ведно с изградена в него обществена тоалетна. 

 

Изготвени 

пазарни оценки 

на имотите. 



 

26.05.2016 93 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал.5, чл.134 ал.2 т.1 от 

от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на Георги Иванов 

Черноземски от гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 7 да възложи изработването на проекти за ПУП - План за 

улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 290-291-292 и План за регулация /ПР/ за УПИ VIІ - ЗЕЛЕНИНА 

в кв. 54 и терен за зеленина, разположен между улица с о. т. 290-291-292 и УПИ І – ЖП ГАРА в кв. 105 

по плана на гр. Чирпан, както следва: 

 1. Промяна на улица с о. т. 290-291 и на УПИ VIІ – ЗЕЛЕНИНА, с цел обособяване на нов УПИ 

XVII - 3917, отреден за новообразувания имот с пл н. 3917 (Заповед № РД–09–59/08.02.2016 г.) в кв. 54 

по плана на гр. Чирпан, за който отпада отреждането за зеленина.  Проекта за ПУР предвижда промяна 

на северозападната улично-регулационна линия, така че същата да тангира с кадастралната граница на 

имот с пл.н.3917, показано по кафявите черти и надписи на проекта. Проекта за ПР предвижда промяна 

на УПИ VIІ – ЗЕЛЕНИНА, като се обособяват два нови УПИ VIІ – ЗЕЛЕНИНА и XVII – 3917. 

2. Промяна на улица с о. т. 290-291-292 и на терен за зеленина, разположен между улица с о. т. 

290-291-292 и УПИ І – ЖП ГАРА, с цел обособяване на нов УПИ IV - 3918, отреден за новообразувания 

имот с пл н. 3918 (Заповед № РД–09–59/08.02.2016 г.), и на УПИ II  и УПИ III в кв. 105 по плана на гр. 

Чирпан, като отпада отреждането за зеленина. 

 Проекта за ПУР предвижда обособяване на улично-регулационна линия на изток о.т.290-291, 

продължаваща на север от о.т.291-292 като в североизточната си част отстои на 2.00 м. от 

съществуващато улично платно. 

Проектът за ПУП- ПУР и ПР 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 на проекти за ПУП - План за улична 

регулация /ПУР/ на улица с о. т. 290-291-292 и План за регулация /ПР/ за УПИ VIІ - ЗЕЛЕНИНА в 

кв. 54 и терен за зеленина, разположен между улица с о. т. 290-291-292 и УПИ І – ЖП ГАРА в кв. 

105 по плана на гр. Чирпан. 

 

Решението е 

съобщено чрез 

поставяне на 

мястото за 

обяви в сградата 

на общината и 

поставяне на 

интернет 

страницата на 

общината и във 

вестник―Здраве

й Чирпан―   

26.05.2016 94 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет – Чирпан: 

УТВЪРЖДАВА платен годишен отпуск,  както следва : от 23.06.2016 г. до 24.06. 2016 г. 

 



/включително/, общо 2 /два/ дни на Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан. 

 

26.05.2016 95 
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.66а от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан приема Отчет за 

изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост за 2015 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление по видове и категории обекти за 2015 г. 

 

Приет отчет. 

26.05.2016 96             На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника 

за прилагане  на Закона за закрила на детето Общински съвет – Чирпан реши  

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. 

2. До три месеца след изтичането на календарната година органите, посочени като 

отговорни по отделните точки да дадат писмени отчети пред 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. 

 

Приета програма 

26.05.2016 97 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет – Чирпан: 

УТВЪРЖДАВА платен годишен отпуск  както следва : от 20.06.2016 г. до 24.06.2016 г. / 

включително /, общо 5 / пет / дни на Кичка Тонева Петкова - Кмет на Община Чирпан. 

 

 

30.06.2016 98 

 На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет 

Чирпан приема  средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала и месечен размер  на 

средствата за заплати ` в дейност „Общинска администрация”, считано от 01.07.2016г., както следва: 

                               лв  

дейност численост 
СМБЗ от 

01.07.2016 
ФРЗ за един месец 

Изпълнено 



Общинска администрация 

               

                     

82,5 665,33 54 890 

 

30.06.2016 99 Определя, считано от 01.07.2016 г., основни месечни работни заплати на кмет на Община Чирпан, 

кметове на кметства  и кметски наместници, както следва: 

 

 

1.На  Кмет на община и кметовете на кметства, както следва : 

    1.1. Кмет на Община Чирпан      1 400лв 

   1.2.Кмет на кметство с. Зетьово   750лв 

   1.3.Кмет на кметство с. Свобода  730лв 

   1.4.Кмет на кметство с. Гита         720лв 

   1.5.Кмет на кметство с. Спасово   680лв 

   1.6.Кмет на кметство с. Рупки     610лв 

   1.7.Кмет на кметство с.  Винарово 570лв 

   1.8. Кмет на кметство с.Целина      570лв 

   1.9.Кмет на кметство с. Средно Градище 550лв 

   1.10. Кмет на кметство с. Малко Тръново  550лв 

   1.11. Кмет на кметство с.Ценово  550лв. 

   1.12. Кмет на кметство с.Яздач    550лв. 

    2. На кметските наместници, както следва: 

   2.1 Кметски наместник с. Могилово 490лв 

Изпълнено 



   2.2 Кметски наместник с. Държава 490лв 

   2.3 Кметски наместник с. Димитриево 490лв 

   2.4 Кметски наместник с. Изворово 490лв 

   2.5 Кметски наместник с. Златна ливада  480 лв 

   2.6 Кметски наместник с. Стоян Заимово 450лв. 

   2.7 Кметски наместник с. Осларка 230лв   

   Определя,за кмет на Община Чирпан, за кметове на кметства и кметски наместници,  

допълнително месечно възнаграждение  за придобит трудов стаж  и професионален опит, в размер 

на 1 % върху основната месечна работна заплата,  за всяка година  зачитаща  се за придобит трудов 

стаж и професионален опит,съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата. 

 

30.06.2016 100 На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.144, ал.4 от Закона за 

публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Чирпан, Общински съвет – гр.Чирпан : 

 

 

 1. Променя плана на разходите  по дейности и параграфи, както следва : 

 

1.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”                              - 4 176лева 

в т.ч.  §51-00”Основен ремонт на ДМА”                                     - 11 680 лв 

           §52-02”Придобиване на сгради”                                        + 9 500лв 

           §53-01”Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти”                                                                                                         

-1 996 

Изпълнено 



 

1.2.Местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 

аварии”                                                                                +12 000лева 

в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                                      +12 000 лв 

 

                                                                                             

1.3.Местна дейност 311 „ ЦДГ и ОДЗ”                                                      -2 765лева 

в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                                     - 2765 лв 

 

1.4 Местна дейност 524 “Домашен социален патронаж”                         - 284лева 

в т.ч.  §52-04”Придобиване на  транспортни средства”                            -284лв 

 

 

1.5.Местна дейност606“Изгр. ремонт и поддържане на ул.  мрежа”   + 13 906 лева 

в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                                   - 7 048лв 

           §10-20”Разходи за външни услуги”                                             + 20 954лв. 

 

 

1.6.Местна дейност  619 “Др.д-сти по жил.стр., благоуст.и рег.развитие.”    - 6   лева 

           §52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и  съоръжения           -6лв. 

 

 



1.7..Местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”                                                                                                     

-105лева 

в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                                         - 105лв 

 

1.8.Местна дейност  898 “Други дейности по икономиката”                    -18 570лева 

в т.ч. §52-04 „Придобиване на транспортни средства”                               -18 570лв. 

 

 

2.Приема промяна в плана на приходите и разходите на делегираните от държавата дейности, 

във връзка с писмо с изх.№ ФО-13 от 14.05.2016г. на Министерство на финансите, както следва: 

 

 2.1.По прихода + 194 984 лв 

  В т.ч. §31-18”Получени от общини целеви трансфери”+194 984 

 2.2 По разхода +194 984 лв. 

  В т.ч. държавна дейност 284”Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии”  + 194 984лв 

    В т.ч. § 51-00”Основен ремонт на ДМА” + 194 984лв 

                       Обект”Ремонт на мостово съоръжение с.Гита”   + 194 984 лв. 

 

  

3. Приема промяна в  разчета за финансиране на капиталови , с източник на финансиране  

целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни средства и получени от общини целеви 

трансфери от централния бюджет, съгласно Приложение № 1. 

 



4.Приема актуализация в  разчетите на сметките за средства от Европейския съюз както 

следва: 

 4.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси” 

  Проект „Обучение и заетост за младите хора”: 

  4.1.1.По прихода   +169 445лв. 

                              в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 169 445лв. 

  4.1.2.По разхода + 169 445лв. 

                              в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна заетост” + 169 445лв. 

                                          в т.ч. §0101”запл. и възн.на пер. нает по тр.пр.”+3780лв  

                                                    §0102”запл. и възн.на пер. нает по сл.пр.”+3150лв.  

                                                    §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+137608лв.  

                                                    §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+14449лв.  

                                                    §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+6605лв.  

                                                    §0580”вноски за ДЗПО от работодател”+3853лв.  

  

 

30.06.2016 101  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан 

допълва приетата с Решение № 26 / 28.01.2016 г. Програма на община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г., както следва: 

І. Създава се нов раздел ІІІ. „Обекти за предоставяне на концесия”. 

ІІ. Включва в раздел ІІІ. „Обекти за предоставяне на концесия” следният имот: 

1. Общински имот, находящ се в землището на с. Средно Градище: „Изкуствена водна 

площ” с площ от 28.898 дка, съставляващ имот № 000211 по плана за земеразделяне на селото. За 

имота е съставен АОС № 1574/30.03.2009 г. 

В процес на 

подготовка на 

документи за 

възлагане на 

концесионни 

анализи. 



ІІІ. Досегашните раздели ІІІ. „Имоти предвидени за продажба”, ІV „Обекти от 

първостепенно значение-публична общинска собственост,V „Имоти, които могат да бъдат предмет 

на публично-частно партньорство”, VІ „Очаквани приходи” и VІІ „Изменения и допълнения на 

програмата”, стават съответно раздел ІV, раздел V, раздел VІ, раздел VІІ и раздел VІІІ. 

 

30.06.2016 102            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 ІІІ – „Имоти предвидени за продажба‖ , на приетата с Решение № 

26/28.01.2016 год. Програма на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2016 год. Със следните имоти : 

                    Имот № 001535, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-0.363 дка, АОС 

№ 2702/26.05.2016 год. 

                    Имот № 001536, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-1.082 дка, АОС 

№ 2703/26.05.2016 год. 

                    Имот № 001537, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, ІХ категория, площ-1.904 дка, АОС № 

2704/26.05.2016 год. 

                    Имот № 001538, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, ІХ категория, площ-2.178 дка, АОС № 

2705/26.05.2016 год. 

                    Имот № 001539, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-0.363 дка, АОС 

№ 2706/26.05.2016 год. 

                    Имот № 001541, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-0.747 дка, АОС 

№ 2707/26.05.2016 год. 

                    Имот № 001542, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, площ-0.888 дка, АОС 

№ 2708/26.05.2016 год. 

2. Упълномощава Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарни оценки за 

продажба на имотите чрез публичен търг. 

 

Възложени и 

изготвени 

пазарни оценки 

за продажба. 



30.06.2016 103            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 ІІІ – „Имоти предвидени за продажба‖ , на приетата с Решение № 

26/28.01.2016 год. Програма на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2016 год. с „Изоставена нива”, съставляваща имот № 001914, по плана 

на земеразделяне на с.Средно Градище, десета категория, площ – 2.789 дка, находяща се в м. 

„Над село”. 

2. Упълномощава Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за 

продажба на имота чрез публичен търг. 

 

Възложена и 

изготвена 

пазарна оценка 

за продажба. 

30.06.2016 104 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 допълва 

Раздел ІІ – „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на Община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год., със следните общински имоти, 

находящи се в землището на с. Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора:  

1. Поземлен имот №001278, с площ от 2.939 дка., начин на трайно ползване „Изоставена 

нива”, при граници на имота: имоти №001897, 001898, 001899, 001154, 001152 и 001174;  

2. Поземлен имот №001834, с площ от 2.119 дка., начин на трайно ползване „Изоставена 

нива”, при граници на имота: имоти №. 001899, 001154, 001836, 001883 и 000077. 

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарни оценки за 

продажба на имотите чрез публичен търг. 

 

Възложени и 

изготвени 

пазарни оценки 

за продажба. 

30.06.2016 105 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. Прехвърля от Раздел І,т.2. „Имоти, които могат да бъдат отдадени под аренда при 

заявен интерес‖ в същия Раздел в т.1 „Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при 

заявен интерес‖ на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2016 год. на имот № 059002 , „Нива”, пета категория, площ - 44.598 дка, 

Изпълнено: 

Проведен търг – 

има сключени 

договор за наем 

 



находящ се в м. „Шейтан дере”, землище с.Ценово, АОС № 1713/28.11.2011 год. 

                  2. Срок за отдаване под наем за производство на селскостопанска 

продукция /едногодишни полски култури/ – пет стопански години с 

 възможност за продължаване. 

                  3.Определя начална тръжна наемна цена на имота в 

 размер 23.00лв./дка за година. 

                  4. Възлага на Кмета на община Чирпан провеждането на 

процедура по отдаване под наем, съгласно глава VІІІ от Наредбата за реда 

 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чрез 

 публичен търг с явно наддаване. 

 

 

30.06.2016 106 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. Прехвърля от Раздел І, т.1. „Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при 

заявен интерес‖ в същия Раздел в т.2 „Имоти, предвидени за отдаване под аренда‖ за създаване на 

етеричномаслени култури/лавандула/ на Програмата на Община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год., следните имоти в землището на 

с.Средно Градище:  

Имот № 002135, м. „Под язовира”, Нива, ІV категория, площ-0.145 дка, АОС № 

2709/27.05.2016 год. 

Имот № 002136, м. „Под язовира”, Нива, ІV категория, площ-0.189 дка, АОС № 

2710/27.05.2016 год. 

Имот № 002137, м. „Под язовира”, Нива, Х категория, площ-0.288 дка, АОС № 

2711/27.05.2016 год. 

Имот № 002142, м. „Под язовира”, Нива, ІV категория, площ-0.089 дка, АОС № 

2713/27.05.2016 год. 

Имот № 002149, м. „Под язовира”, Нива, ІV категория, площ-0.048 дка, АОС № 

2714/27.05.2016 год. 

Имот № 015004, м. „Казалача”, Нива, V категория, площ-0.376 дка, АОС № 

2715/27.05.2016 год. 

Изпълнено: 

Проведени 

търгове - има 

сключени 

договори за 

аренда 

 



Имот № 015006, м. „Казалача”, Нива, V категория, площ-4.000 дка, АОС № 

2716/27.05.2016 год. 

            2. Допълва раздел І, т.1 – „Имоти които могат да бъдат отдадени под аренда‖ за 

създаване на посев от многогодишни фуражни култури на приетата с Решение № 26/28.01.2016 

год. Програма на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2016 год. с имот № 000194, Изградено торище с площ 5.608 дка, АОС № 

2697/26.05.2016 год. 

                  3. Срок за отдаване под аренда: 

                          а/ за създаване на насаждение от етеричномаслени култури/лавандула/ - 20 години с 

възможност за продължаване; 

                          б/  за създаване на посев от многогодишни фуражни култури – 10 години с 

възможност за продължаване. 

                  4.Определя гратисен период при създаване на насаждението от лавандула – 3 години.  

                  5.Определя начална тръжна цена за периода на плододаване на лавандула – 30.00 лв./дка 

за година. 

                  6.Определя начална тръжна цена за създаване на посев от 

многогодишни фуражни култури – 23.00 лв./дка за година. 

                  7. Възлага на Кмета на община Чирпан провеждането на 

процедура по отдаване под аренда, съгласно глава VІІІ от Наредбата за реда 

 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чрез 

 публичен търг с явно наддаване. 

 

30.06.2016 107 На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 от Наредба за реда и начина на отпускане на 

еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и 

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет – Чирпан: 

 

1.Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Стефан Величков Асенов, ЕГН, адрес : 

град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, ул. „Бреза” № 1,   в размер на 150 / сто и 

петдесет  / лева . 

2.Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Чирпан 

Изпълнено 

30.06.2016 108 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.19, ал.1, т.4, буква „а”, чл.19, ал.1, т.5 от Закона за водите и чл.6, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Чирпан обявява за публична общинска собственост 

Изготвен акт за 

публична 

общинска 



следните поземлени имоти, находящи се в землището на с. Златна ливада, община Чирпан: 

1. Поземлен имот №000009 с площ от 0,525 дка с НТП „Водостопанско съоръжение”, 

при граници: имот №000221; 

2. Поземлен имот №000057 с площ от 2,064 дка с НТП „Водостопанско съоръжение”, 

при граници: имоти №000068 и №000016; 

3. Поземлен имот №000058 с площ от 2,697 дка с НТП „Водостопанско съоръжение”, 

месност „Бялата вода”, при граници: имоти №026005 и 026033 

4. Поземлен имот №000059 с площ от 0,606 дка с НТП „Водостопанско съоръжение”, 

местност „Бялата вода”, при граници: имоти №026002 и 026003; 

5. Поземлен имот №000061 с площ от 12,953 дка с НТП „Водостопанско съоръжение”, 

местност „Бялата вода”, при граници: имоти №000242, 000062, 004006 и 000182.  

 

собственост 

30.06.2016 109 На основание чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„ЧИСТОТА“ към Община Чирпан и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Чирпан : 

  Предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие 

„Чистота“ следното имущество, собственост на Община Чирпан: 

№ Наименование Количество Цена Стойност 

1 

Употребяван специализиран автомобил за 

сметосъбиране МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 1 41 430,00 41 430,00 

2 Автомобил ИВЕКО 29Л9 – СТ4845ВР 1 3 000,00 3 000,00 

3 Контейнер БОБЪР - 1,1 куб.м. - употребяван 60 300,00 18 000,00 

4 Пластмасова кофа - 120 литра - нова 196 45,60 8 937,60 

5 Пластмасова кофа - 120 литра - употребявана 200 30,00 6 000,00 

Всичко: 77 367,60 
 

Изпълнено 

30.06.2016 110 ННа основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан допълва 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с нова глава 

десета Глава десета „Надзор и актуване на имотите - общинска собственост” 

Изпълнено 

30.06.2016 111 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на Община Чирпан, като 

представител на общински съвет в общото събрание на съдружниците на „Комплексен търговски 

център - Чирпан” ООД съгласно решение № 20 / 08.12.2011 г., да гласува „против”  при провеждане 

на Общо събрание на съдружниците на 04.07.2016 г. относно продажба на недвижим имот, 

представляващ нива – собственост на дружеството, трета категория, 4,514 дка, находяща се в 

местността „Газаранов кладенец” в землището на град Чирпан, съставляващ имот № 38703.                 

 

Изпълнено 



30.06.2016 112 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 - Чирпан РАЗРЕШАВА на Стефанка Георгиева Радева, в 

качеството й на пълномощник на Йонка Стефанова Димитрова и Дафинка Стефанова Гелибешева, да 

възложи изработването на проект 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. 

 

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

Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на 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. 

 

Общински съвет - Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи решението на 

Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –План за улична регулация /ПУР/ и  План за 

регулация /ПР/, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ).  

 

Решението е 

съобщено чрез 

поставяне на 

мястото за 

обяви в сградата 

на общината и 

поставяне на 

интернет 

страницата на 

общината и във 

вестник―Здраве

й Чирпан―   

30.06.2016 113 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал.5, чл.134, ал.2, т.1 от 

Закона за устройство на територията / ЗУТ /, Общински съвет - Чирпан РАЗРЕШАВА на Атанас 

Калоферов Калоферов, да възложи изработването на проекти за ПУП – План за регулация /ПР/ и План 

застрояване / ПЗ / за УПИ V – обществена зеленина и УПИ XV – стопански дейности в кв.54 по плана на 

гр.Чирпан за създаване на нов УПИ XVIII – 3720 с предвиждане за застрояване в зона Смф / смесена 

функция /. 

 

Проектът за ПУП – 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 - Чирпан 

ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на проекти за ПУП – План за регулация /ПР/ и План 

застрояване / ПЗ / за УПИ V – обществена зеленина и УПИ XV – стопански дейности в кв.54 по 

плана на гр.Чирпан 

 

Общински съвет - Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи решението на 

Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –  План регулация / ПР /  и План застрояване 

/ ПЗ / съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

 

Решението е 

съобщено чрез 

поставяне на 

мястото за 

обяви в сградата 

на общината и 

поставяне на 

интернет 

страницата на 

общината и във 

вестник―Здраве

й Чирпан―   

30.06.2016 114 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал.5, чл.12, ал.3, чл.59, 

ал.2 и чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /, Общински съвет - Чирпан : 

 

РАЗРЕШАВА изработване на проект за ПУП – ПЗ / План застрояване / с цел предвиждане на 

основно застрояване / свободно / за изграждане на сгради за отглеждане на едър рогат добитък в ПИ 

062018 и 062020 в землището на село Димитриево, община Чирпан, при спазване на нормативите за зона 

Решението е 

съобщено чрез 

поставяне на 

мястото за 

обяви в сградата 

на общината и 



 

Пч / чисто производствена /. 

 

Преди внасянето на проекта / ПУП – ПЗ / за одобряване възложителят да го съгласува с РЗИ и 

РИОСВ – Стара Загора, EVN – Чирпан и др. при необходимост по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ. 

 

Проектът за ПУП –  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 - Чирпан 

ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на ПУП – ПЗ / План застрояване /. 

 

Общински съвет - Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи решението на 

Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – ПЗ / План застрояване /съгласно 

разпоредбите на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

 

поставяне на 

интернет 

страницата на 

общината и във 

вестник―Здраве

й Чирпан―   

30.06.2016 115             На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане Общински съвет – 

Чирпан реши : 

Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Чирпан ( 2016 - 

2020 г. ) 

 

Приета 

Общинска 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги в Община 

Чирпан 
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