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ОТЧЕТ 

  

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН  

ЗА ПЕРИДА ОТ 01.07.2016 г. ДО 31.12.2016 г. 

 

 

ДАТА РЕШЕНИЕ 

№ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

РЕШЕНИЕТО 

28.07.2016 116 Одобряване актуализирана средносрочна  бюджетна прогноза на Община Чирпан за периода 2017-2019 година на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

- 

28.07.2016 117 Приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2015 година, с отразено разпределение на извършените 

промени през 2015г., по прихода и разхода  по функции и дейности 

- 

28.07.2016 118 На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и чл.144,ал.4  от Закона за публичните финанси 

Общински съвет – гр.Чирпан  

 

 

РЕШИ: 

 

1.Променя  плана на  общинските приходи , както следва: 

 

1.1 По § 62-02 Предоставени трансфери /-/                                                   +30 000  лв; 

 

 

1.1 По § 61-02 Трансфери между бюджети- предоставени трансфери/-/    -10 000  лв; 

             В т.ч.  за съфинансиране на проект по Красива България - „Осигуряване на достъпна среда на обществени 

сгради чрез изграждане на външен пътнически асансьор на   МЦ”д-р.Николай Тошев”-гр.Чирпан” 

 

 

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

 

2.1. Местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”           + 20 000 лв. 

в т.ч. § 5203 „Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения” + 20 000 лв. 

в т.ч. „Имунологичен анализатор Хроматограф ” за МБАЛ – Чирпан ЕООД 

                                                                                                                        + 20 000 лв. 

 

 

3.Приема актуализация в  разчетите на сметките за средства от Европейския съюз както следва: 

  

- 



3.1.По прихода   - 30 000лв. 

                              в т.ч. §62-01”Получени трансфери”     – 30 000лв. 

 

 3.2.По разхода                                                           – 30 000лв. 

                 в т.ч. за дейност 629 „Др.дейности по опазване на околната среда” 

                                                                                                - 30 000  лв. 

                    в т.ч. §5206”Изграждане на инфраструктурни обекти”- 30 000лв 

 

                    в т. ч.за съфинансиране на проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, 

реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан“                             - 

30 000лв. 

 

28.07.2016 119 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общински детски градини на 

територията на Община Чирпан  

- 

28.07.2016 120 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9, чл.14, 

ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 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 имот – покривно и подпокривно пространство с обща площ от 53,6 

кв. м. в сградата на бившето училище в с. Спасово, заедно с 6 кв.м. от терена до сградата, находяща се в УПИ І-236 в 

кв.25 по плана на селото. 

Допълнено с реш. 

№148 / 27.09.2016 

г. 

28.07.2016 121 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 Програмата на община Чирпан за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., както следва: 

Включва в Раздел VІ „Имоти, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното 

придобиване” следния имот – собственост на „Районна потребителна кооперация – Чирпан”: Масивна сграда – 

Пивница със застроена площ 200 кв.м., находяща се в УПИ Х-94 „РПК” в кв.11 по плана на с. Целина. 

Способ за придобиване – чрез закупуване, за сумата от 9437,10 лв. /данъчната оценка на имота/.  

Упълномощава Кмета на Общината да извърши съответните действия по придобиването на имота. 

 

Имотът е закупен 

чрез нотариална 

сделка. 

28.07.2016 122 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, 

ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.29 от Закона за опазване на 

земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Общински 

съвет – Чирпан изразява предварително съгласие за прокарване на трасе за обект „Проектиране и изграждане на 

обслужващи пътни връзки на АМ „Марица” при км 21+480” в землището на с. Златна ливада, при следните условия: 

 

№ на засегнат 

имот  

НТП Площ на 

имота /дка/ 

Площ с ограничения в 

ползването /дка/ 

Съгласието е 

изпратено на 

комисията по 

чл.17 от ЗОЗЗ. 



000291 Нива  3,633 0,013 

000292 Нива 0,205 0,015 

010010 Пасище, мера 21,925 0,951 

068020 Нива 0,097 0,097 

000086 Полски път 2,004 0,074 

000143 Полски път 2,695 0,009 

000241 Полски път 1,019 1,019 

000242 Полски път 8,408 0,195 

000245 Полски път 3,957 0,079 

000247 Полски път 1,841 0,028 

000268 Полски път 1,694 0,662 

000284 Полски път 3,904 0,290 

000244 Напоителен канал 2,747 0,046 

 

 

Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по 

чл.17 от Закона за опазване на земеделските земи. 

 

28.07.2016 123 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 

отдава под наем „Спортен комплекс” – Градски стадион заедно с прилежащите сгради и инфраструктура, 

представляващи УПИ І  в кв. 169 по плана на гр. Чирпан, на футболни клубове, регистрирани на територията на 

Община Чирпан като сдружения с нестопанска цел с дейност в обществена полза, за срок от три години, при 

годишен наем от 100,00 лв. без ДДС за всеки клуб. Ползването на спортния комплекс – градски стадион и 

съоръжения, ще става по график, утвърден от Кмета на Община Чирпан, предложен и съгласуван с комисията, 

разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан 

за бюджетната 2016 г. и с всички желаещи регистрирани футболни клубове на територията на Община Чирпан. 

 

 

Изготвен график 

за ползване на 

съоръженията 

28.07.2016 124 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 „Движение русофили” – гр. София с булстат 131049199, седалище 

гр. София, ул. „Г. С. Раковски” №108, представлявано от Енчо Атанасов Москов – Председател на УС, за развиване 

на дейност в с. Рупките, общинско помещение с площ от 16,00 кв.м., находящо се на ІІ-я етаж в сградата на Старото 

кметство в с. Рупките. За имота е съставен АОС № 698 / 10.09.2002 г. 

Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем на обекта, за срок от 3 /три/ години, при 

месечна наемна цена от 2,56 лв. /месец без ДДС /съгласно наемните цени, определени с Решение №172 / 27.11.2008 

г. на Общински  съвет – Чирпан/. 

 

Сключен договор 

със сдружението 

при така 

приетите условия 



28.07.2016 125 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 

 

Общински съвет – Чирпан удостоверява, че : 

 

„Елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на интервенция : Рехабилитация на 

път III – 663 Чирпан – граница ОПУ Стара Загора от км 0+000 до 15+220, Област Стара Загора, в частта, която 

преминава през с.Зетьово и с.Целина, са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и 

не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 

5 години след приключване на дейностите по проекта ”. 

 

Изпратено в АПИ 

гр.София 

28.07.2016 126 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, 

ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет – Чирпан : 

 

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България” 2016 г. с обект : 

„Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради чрез изграждане на външен пътнически асансьор на 

Медицински център „Д-р Николай Тошев”, гр.Чирпан”, на стойност 78 649,84 лв. с ДДС. 

2. Приема да осигури финансов принос в размер на 10 000 лв. с ДДС – 12,71 % от стойността на 

проекта. 

 

Изпълнено 

28.07.2016 127 На основание чл.21, ал.1, т.18 и т.23, и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.49, ал.1, т.1 и § 18, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование (в сила 

от 01.08.2016г.) Общински съвет Чирпан дава съгласие Междуучилищен център по трудово и производствено 

обучение „Пейо Радев Гарвалов” да се преобразува в Център за подкрепа за личностно развитие  „Пейо Радев 

Гарвалов” – гр. Чирпан и да осъществява дейността си за развитие на интересите, способностите, компетентностите 

и изявата  в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

Решението влиза в сила от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закон за предучилищното и училищното 

образование. 

 

- 

28.07.2016 128 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с  § 6в, ал.2 от Закона за народната просвета и чл. 7, ал. 1 от 

Постановление № 84 на МС от 6 април 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване 

на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, 

Общински съвет – Чирпан реши: 

 

В списъка на средищните училища за учебната  2016/2017 г. да бъдат включени следните 3 училища от община Чирпан: 

    - Средно общообразователно училище "Пейо Крачолов Яворов", гр. Чирпан;  

 - Основно училище”Васил Левски”- гр. Чирпан 

 - Основно училище “ Отец Паисий”, с. Зетьово; 

 

 

Изпълнено 

28.07.2016 129 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и ал.4   от Наредба №7 / 29.12.2000 г. за Изпълнено 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_84-2009_spisak_sredishtni_uchilishta.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_84-2009_spisak_sredishtni_uchilishta.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_84-2009_spisak_sredishtni_uchilishta.pdf


определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, Общински съвет – Чирпан реши: 

 

1. Дава съгласие за съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата съгласно Приложение  №1 

/таблица №1 и №2/ - неразделна част от решението. 

2. При необходимост средствата за дофинансиране на маломерните и слети паралелки ще бъдат осигурени от 

общинския бюджет след утвърждаване на Списък-Образец №1 за учебната 2016/2017 г. 

 

28.07.2016 130 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление Общински съвет - Чирпан:  

Създава Местна комисия за обществен ред и сигурност към Община Чирпан в състав от дванадесет души, 

както следва:  

 

Председател: Стайко Генов – заместник – кмет на Община Чирпан  

Секретар: Велин Портов – гл.експерт „Охранителна дейност – ръководител на звено за самоохрана” в Община 

Чирпан 

и  членове:  

1. гл.инспектор Георги Георгиев – началник РУМВР - Чирпан  

2. Данчо Игнатов – инспектор РСПБЗН - Чирпан  

3. Видьо Видев – началник група „ОП” при РУМВР - Чирпан 

4. Жельо Димитров – секретар на МКБППМН – Чирпан 

5. Господин Колев – гл.експерт „ОМП и работа с класифицирана информация” в Община Чирпан 

6. Иванка Иванова – юрисконсулт на Община Чирпан 

7. Иван Станчев – общински съветник при Общински съвет - Чирпан  

8. Ганчо Енчев - общински съветник при Общински съвет – Чирпан 

9. Господин Ангелов - общински съветник при Общински съвет – Чирпан 

10. Николай Петков - общински съветник при Общински съвет – Чирпан 

 

 

- 

28.07.2016 131 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 12.08.2016 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 и 3 от дневния ред да изрази становище „за”. 

 

Изпълнено 

28.07.2016 132 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: 

Изпълнено 



 

1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Борислава Атанасова Пенева, ЕГН, адрес : град 

Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, ж.к. „Младост”, бл. № 8, вх.Б, ет.5, ап.28,   в размер на 420 / 

четиристотин и двадесет  / лева. 

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

 

28.07.2016 133 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: 

 

3. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Стоянка Василева Стойчева, ЕГН, адрес : град 

Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, ж.к. „Младост”, бл. № 1, вх.В, ет.4, ап.63,   в размер на 420 / 

четиристотин и двадесет  / лева. 

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

 

Изпълнено 

28.07.2016 134 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 

от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет Общински съвет – Чирпан : 

 

 

Одобрява разходите за командировки за периода януари – юни 2016 г. на Кмета на Община Чирпан в размер 

на 40 / четиридесет / лева. 

 

 

Прието решение 

28.07.2016 135 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 

от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет Общински съвет – Чирпан : 

 

 

Одобрява разходите за командировки за периода януари – юни 2016 г. на Председателя на Общински съвет - 

Чирпан в размер на 918,44 / деветстотин и осемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки / лева. 

 

 

Прието решение 

28.07.2016 136 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 01.08.2016 г. до 03.08.2016 г. / включително /, 

общо 3 / три / дни на Кичка Тонева Петкова - Кмет на Община Чирпан. 

 

 

Прието решение 

27.09.2016 137           На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси 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 – Чирпан:  

Прието решение 



 

Р Е Ш И : 

 

1.Приема информация за  актуализирания годишен план на бюджета на Община Чирпан към 30.06.2016г.  по 

прихода и разхода, по функции и дейности , както следва: 

 1.1 по прихода – 11 961 597 лева /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1/; 

 1.2 по  разхода – 11 961 597 лева /Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи, съгласно 

Приложение № 2/ 

 

2. Приема информация  за изпълнение  на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2016 г. както следва: 

2.1 По прихода    5 453 144 лв. /съгласно Приложение №1/ 

 2.2 По разхода   5 453 144 лв./съгласно Приложение №2/ 

                   В т.ч. Капиталови разходи /Приложение № 3/  

 

2.3 Приема информация за отчета на сметките за средства от ЕС по програми, съгласно Приложение№ 4 

   

 

27.09.2016 138 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 – Чирпан : 

 

1.Увеличава плана на  общинските приходи със сумата    + 103 050лева , 

както следва: 

1.1.По § 13-04”Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин”                                                                                                                     

+  26 050лева; 

1.2. По § 28-09”Нак.лихви за данъци, мита и осиг.вноски”           +  22 000лева; 

1.3. По § 36-19”Др.неданъчни приходи”                                          + 15 000 лева 

1.4  По § 37-01”Внесени ДДС ”      /-/                                               +  40 000лева; 

 

 

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

 

2.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”                           + 72 000  лева 

в т.ч.  §1020”Разходи за външни услуги”                                                + 72 000 лв 

 

2.2.Местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”                 0лева 

в т.ч.§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и  съоръжения                 0лв. 

           в т.ч. Имунологичен анализатор  Хроматограф”                 -17 000лв. 

                    Хистероскоп      за   МБАЛ-Чирпан ЕООД                  +10 800лв. 

                     Акушеро-гинекологична операционна маса    за   МБАЛ-Чирпан ЕООД   

                                                                                                               + 6 200лв 

                                                                                             

 

- 



2.3 Местна дейност 524 “Домашен социален патронаж”                                0лева 

в т.ч.  §1016”Вода, горива и енергия”                                                        -2 500лв 

           §5205”Придобиване на стопански инвентар”                               +2 500лв                  

                    в т.ч. Професионална картофобелачка                                   + 2500лв 

 

2.4. Доф.на делег. от държ. д-ст 532“Програми за вр.заетост”   + 8 570 лева 

в т.ч.  §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+7 810лв.  

           §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+560лв.  

           §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+200лв.                

 

 

 

2.5.Местна дейност 619 “Др.д-сти по жил.стр., благоуст.и рег.развитие.” +1 680лева 

в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                                           + 1 680лв. 

 в т.ч.  

                     „Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на 

обект :„Реконструкция и модернизация на Парк „д-р Т.Стоилов” на територията на гр.Чирпан, находящ се в УПИІІІ, 

кв.103 по плана на гр.Чирпан, Община Чирпан”                                                              + 420лв 

                    „Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект 

:„Реконструкция и модернизация на площадно и парково пространство в с.Гита,Община Чирпан, находящ се в 

УПИІХ-137, кв.29 по плана на с.Гита, Община Чирпан”                                             + 420лв 

                     „Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на 

обект :„Реконструкция и модернизация на Парк „Еделвайс-ХВК” на територията на гр.Чирпан, находящ се в УПИІІ-

зеленина, кв.150 по плана на гр.Чирпан, Общ. Чирпан”                                                   + 420лв 

                  „Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект: 

Реконструкция и модернизация на площадно и парково пространство в с. Свобода, Община Чирпан, находящ се в 

УПИ ХII, кв.90 по плана на с.Свобода, Община Чирпан“                                        + 420лв 

 

                                                     

2.6.Местна дейност  714 “Спортни бази за спорт за всички”    + 4 600лева 

в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                       + 4 600 лв 

            в т.ч. „ Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на 

обект :„Реконструкция и модернизация на съществуващ стадион и обслужваща сграда /съблекални/ към него в град 

Чирпан, общ.Чирпан”                                                                                    + 4 600лв. 

 

2.7.Местна дейност  740 “Музей и худ.галерии с местен характер”       + 15 000лева 

в т.ч.  §0208” Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения”  + 6 590лв 

           §0551”Осиг.вноски от работодател за ДОО”                                       +  4 722лв 

           §1020”Разходи за външни услуги”                                                            + 688лв 

           §1030”Текущ ремонт”                                                                              + 3 000лв 

 

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

+ 1 200лева 



в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                                        +1 200лв 

           в т.ч.Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на 

община Чирпан и упражняване на авторски надзор при изпълнението им”                                                                                         

+ 1 200лв 

 

 

 

 

3.Приема актуализация в  разчетите на сметките за средства от Европейския съюз както следва: 

 3.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси” 

  Проект „Заедно за нашето бъдеще”: 

  3.1.1.По прихода   + 58 925лв. 

                              в т.ч. §63-01”Получени трансфери” +  58 925лв. 

  3.1.2.По разхода +  58 925лв. 

                              в т.ч. за дейност 589 „Др.служби и дейности по социалното осигурявяне, подпомагане  и заетостта”                             

+  58 925лв. 

                                          в т.ч. §0101”запл. и възн.на пер. нает по тр.пр.”+ 1411лв  

                                                    §0102”запл. и възн.на пер. нает по сл.пр.”+ 874лв.  

                                                    §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+ 820лв.  

                                                   §0202”за персонал по извънтр.правоотнош.”+ 42 419 

                                                   §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+ 650лв.  

                                                    §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+ 176  лв.  

                                                    §0580”вноски за ДЗПО от работодател”+ 115лв.  

                                                    §1015” Материали”+5000 лв.  

                                                    §1020” Разходи за външни услуги”+5000 лв.  

                                                    §5201”Прид.на компютри и хардуер”+ 1020лв.  

        §5203”Прид.на др.обор., машини и съоръж.”+1440лв 

 

 

27.09.2016 139 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

насоките за кандидатстване  по Процедура BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“ 

по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, Общински съвет - Чирпан :  

 

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по Процедура BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни 

ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 с проект с наименование 

„Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чирпан“. 

2. Дава съгласие Община Чирпан да осигури собствено финансово участие в размер на 1 014 764,61 лв., или 

10,25% от допустимите разходи по проекта. 

3.  Дава съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова 

институция, включително фонд ФЛАГ, за разходите за собственото финансово участие на Община Чирпан, 

първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 

и на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта, както следва 

 кредит в размер до 1 100 000 лв. за осигуряване на собственото финансово участие на Община 

Чирпан за финансирането на проекта; 

Внесен проект по 

ОП Околна среда 



 кредит в размер до 1 620 000 лв. за осигуряване на мостово финансиране за първоначалните 

допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 и на 

недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта, включително разходите 

за данък добавена стойност. 

 

27.09.2016 140 На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет - Чирпан: 

 

1. Потвърждава свое Решение №522 / 25.09.2014 г., че сградата на Народно читалище „П.К.Яворов 

1867” – Чирпан е обществена сграда с местно историческо и културно значение. Сградата не е паметник на 

културата и недвижима културна ценност с категория „местно значение” съгласно Закона за културното наследство. 

2. Общински съвет – Чирпан удостоверява, че реализирането на проект „Реконструкция на сградата 

на Народно читалище „П. К. Яворов 1867” - гр.Чирпан - втори етап, реконструкция малка зала, библиотека, 

музикален клуб, главно фоайе, школи по изкуства и езици, санитарни помещения и покрив в УПИ І-за 

театър и читалище, кв.88в, гр. Чирпан, Община Чирпан” на Народно читалище „П.К.Яворов 1867” – гр.Чирпан, 

община Чирпан и включените в него дейности са в съответствие с основните приоритети, заложени в Общинския 

план за развитие на Община Чирпан за периода 2014-2020 г. 

3. Общински съвет – Чирпан подкрепя кандидатстването на Народно читалище „П.К.Яворов 1867” – 

Чирпан с проектно предложение „Реконструкция на сградата на Народно читалище „П. К. Яворов 1867” - 

гр.Чирпан - втори етап, реконструкция малка зала, библиотека, музикален клуб, главно фоайе, школи по 

изкуства и езици, санитарни помещения и покрив в УПИ І-за театър и читалище, кв.88в, гр. Чирпан, 

Община Чирпан” по Мярка М07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

- 

27.09.2016 141            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 № 26/28.01.2016 год. Програма на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2016 год. с имот № 001337, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.” с площ 0.790 

дка находящ се в местността „Високата могила” в землището на гр.Чирпан, АОС 1307/12.09.2006 год. 

                 2. Срок за отдаване под наем – 5 години с възможност за продължаване 

                 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.  

 

Проведен търг. 

Имотът е 

отдаден под наем.  

27.09.2016 142 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 изготвените от лицензиран оценител пазарни цени на имоти за продажба, както следва: 

 

1. Имот №001535, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с площ от 0.363 дка, землище с. Ср. 

Градище, АОС №2702 / 26.05.2016 год. – 190,00 лв. без ДДС. 

2. Имот №001536, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с площ от 1.082 дка, землище с. Ср. 

Градище, АОС №2703 / 26.05.2016 год. – 610,00 лв. без ДДС. 

Проведен търг. 

Извършена 

продажба на 

имотите. 



3. Имот №001537, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, ІХ категория, с площ от 1.914 дка, землище с. Ср. 

Градище, АОС №2704 / 26.05.2016 год. – 980,00 лв. без ДДС. 

4. Имот №001538, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, ІХ категория, с площ от 1.873 дка, землище с. Ср. 

Градище, АОС №2705 / 26.05.2016 год. – 990,00 лв. без ДДС. 

5. Имот №001539, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с площ от 2.178 дка, землище с. Ср. 

Градище, АОС №2706 / 26.05.2016 год. – 1150,00 лв. без ДДС. 

6. Имот №001541, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с площ  от 0.747 дка, землище с. Ср. 

Градище, АОС №2707 / 26.05.2016 год. – 400,00 лв. без ДДС. 

7. Имот №001542, м. „Дъбравата”, Изоставена нива, VІІІ категория, с площ от 0.888 дка, землище с. Ср. 

Градище, АОС №2708 / 26.05.2016 год. – 460,00 лв. без ДДС.  

8. Имот №001914, м. „Над село”, Изоставена нива, Х категория, с площ от 2.789 дка, землище с. Ср. 

Градище, АОС №2751 / 13.06.2016 год. – 1400,00 лв. без ДДС. 

9. Имот №001278, м. „Над село”, Изоставена нива, Х категория, с площ от 2.939 дка, землище с. Ср. 

Градище, АОС №2748 / 13.06.2016 год.  – 1470,00 лв. без ДДС. 

 

27.09.2016 143 

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 предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване”, по проект „Заедно за нашето бъдеще”, сключен между Община Чирпан и Министерство на 

труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, с 

адрес - гр. София, 1051, ул. „Триадица" №2, ЕИК 000695395, представлявано от Лилия Стоянович в качеството й на 

ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 

Общинският съвет –Чирпан: 

 

РЕШИ: 

 

 

Упълномощава кмета на Община Чирпан Кичка Тонева Петкова да подпише Запис на заповед, без протест и 

разноски, платим на предявяване в полза на Министерството на труда и социалната политика в размер на 58 924.45 

лв. /петдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/ за обезпечаване на 20 

% авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.004-0030-

C01 от 05.08.2016 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по проект „Заедно за нашето бъдеще”, сключен 

между Община Чирпан и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти”. 

 

Подписана Запис 

на заповед 

27.09.2016 144 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, 

ал.6, т.1, 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: 

І. Дава съгласие за откриване на процедура за издаване Разрешение за водоползване с титуляр „ВиК” 

ЕООД – Стара Загора, за водостопанско съоръжение на дружеството – тръбен кладенец №2 от водоизточник 

„Марица” 1 от водоснабдителната система на гр. Чирпан, разположено в общински поземлени имоти в землището 

- 

https://eumis2020.government.bg/Report/s/710a8234-f632-4a9e-b3e0-1ccdca12c85a/BFPContract
https://eumis2020.government.bg/Report/s/710a8234-f632-4a9e-b3e0-1ccdca12c85a/BFPContract


на с. Зетьово, предвидени за образуване на І /първи/ пояс на санитарно-охранителна зона /СОЗ/. 

1. Поземлен имот №000742 с площ от 0,402 дка с НТП „Пасище, мера”, местност „Айше Орман Горен”, 

при граници: имоти №000743 и 000391; 

2. Поземлен имот №000756 с площ от 0,083 дка с НТП „Канал”, при граници: имоти №000755, 000385, 

000757, 000385, 000758 и 000390; 

3. Поземлен имот №000767 с площ от 0,086 дка с НТП „Полски път”, при граници: имоти №000391, 

000770, 070005 и 000769; 

4. Поземлен имот №000768 с площ от 0,003 дка с НТП „Полски път”, при граници: имоти №000769 и 

000391. 

ІІ. Обявява следните имоти в землището на с. Зетьово, предвидени за образуване на І /първи/ пояс на 

санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на съоръжение на „ВиК” ЕООД – Стара Загора – тръбен кладенец №2 от 

водоизточник „Марица” 1 от водоснабдителната система на гр. Чирпан, а именно: 

1. Поземлен имот №000742 с площ от 0,402 дка с НТП „Пасище, мера”, местност „Айше Орман Горен”, 

при граници: имоти №000743 и 000391; 

2. Поземлен имот №000756 с площ от 0,083 дка с НТП „Канал”, при граници: имоти №000755, 000385, 

000757, 000385, 000758 и 000390; 

3. Поземлен имот №000767 с площ от 0,086 дка с НТП „Полски път”, при граници: имоти №000391, 

000770, 070005 и 000769; 

4. Поземлен имот №000768 с площ от 0,003 дка с НТП „Полски път”, при граници: имоти №000769 и 

000391, 

 

27.09.2016 145 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет гр. Чирпан одобрява проекта 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. 

 Проекта за ПУП предвижда: 

 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 съществуващото улично платно. 

Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването му в Държавен вестник пред 

Административен съд - Стара Загора чрез Общински съвет - Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215 ал.1 и 4 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

 Общински съвет - Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати решението в 7-дневен срок за 

обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията. 

Публикувано в ДВ 

бр.83/ 

21.10.2016 г., стр. 

40, влезнало в сила 



 

 

 

 

 

27.09.2016 146 На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет – Чирпан:  

 

1. Отменя ал.2 на чл.27 на Наредбата за извършване на търговия и услуги на територията на община 

Чирпан 

 

Прието решение 

27.09.2016 147 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет – Чирпан:  

 

Допуска поправка на техническа грешка в решение № 111 / 30.06.2016 г. на Общински съвет - Чирпан, като в 

диспозитива номера на недвижим имот, представляващ нива – собственост на дружеството, трета категория, 4,514 

дка, находяща се в местността „Газаранов кладенец” в землището на град Чирпан, да се чете „038073” вместо 

„38703” 

 

Прието решение 

27.09.2016 148 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет – Чирпан:  

 

Допуска поправка на техническа грешка в абзац втори на диспозитива на решение № 120 / 28.07.2016 г. на 

Общински съвет – Чирпан, като след думите „при начална месечна наемна цена от 200,00 лв. без ДДС” да се добави 

„След сключване на договор за наем заплащането на месечния наем да започне след издаване на съответното 

разрешение  / за строеж или за поставяне / от Община Чирпан”. 

 

Проведен търг. 

Имотът е 

отдаден под наем. 

27.09.2016 149 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл.64а, ал.2 и чл.65а, ал.2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет – Чирпан:  

 

I. Определя за свои представители в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в Община Чирпан 

следните общински съветници :  

1. Динко Тотев Тотев 

2. Илияна Желязкова Ангелова 

II. Определя за свой представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Стара Загора 

следния общински съветник : 

1. Стефан Иванов Радев 

 

- 

27.09.2016 150  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 и 

чл. 20, ал. 1, т. 6 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

Внесен Проект по 

ПРСР 



подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги 

и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

Общински съвет – Чирпан :  

 

1. Одобрява Община Чирпан да кандидатства с проект: „Реконструкция на четвъртокласна 

общинска пътна мрежа на територията на Община Чирпан: Път SZR1220 /II-66/ Чирпан – 

Ценово - Златна ливада“, по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  

2. Потвърждава, че всички дейности, включени в проект: „Реконструкция на четвъртокласна 

общинска пътна мрежа на територията на Община Чирпан: Път SZR1220 /II-66/ Чирпан – 

Ценово - Златна ливада“, съответстват на приоритет 2 „Развитие и модернизация на техническата 

инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена ефективност на общинската 

икономика”, Специфична цел 2.1 „Развитие на транспортната инфраструктурата, подобряване на 

достъпността и обслужването”, Мярка 2.1.1: „Обновяване на общинската пътна мрежа” на 

Общински план за развитие на Община Чирпан 2014 – 2020 г.; 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме съответните правни и фактически действия във 

връзка с точка 1. 

Община Чирпан се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на 

договор за предоставяне на финансовата помощ за проект: „Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна 

мрежа на територията на Община Чирпан: Път SZR1220 /II-66/ Чирпан – Ценово - Златна ливада 

27.09.2016 151 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 и 

чл. 20, ал. 1, т. 6 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги 

и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

Общински съвет - Чирпан :  

 

4. Одобрява Община Чирпан да кандидатства с проект: „Реконструкция на улици в община 

Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село 

Гита“, по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  

5. Потвърждава, че всички дейности, включени в проект: „Реконструкция на улици в община Чирпан, 

обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село Гита “, съответстват 

на приоритет 2 „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за 

растеж и повишена ефективност на общинската икономика”, Специфична цел 2.5 „Подобряване на 

качествата на селищните среди в общината”, Мярка 2.5.1: „Обновяване на уличните мрежи и 

зелената система” на Общински план за развитие на Община Чирпан 2014 – 2020 г. 

Внесен Проект по 

ПРСР 



6. Упълномощава Кмета на общината да предприеме съответните правни и фактически действия във 

връзка с точка 1. 

7. Община Чирпан се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при 

сключване на договор за предоставяне на финансовата помощ за проект: „Реконструкция на улици 

в община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село 

Гита “.  

 

27.09.2016 152 

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. 

 

Изпълнено 

27.10.2016 153 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, 

ал.9, чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 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 имот: 

Имот с площ 4600 кв.м., представляващ УПИ ІV-329 в кв.74а по плана на с. Рупките – за 

селскостопанска дейност. 

Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под наем на имотите, за срок 

от 3 /три/ години с възможност за продължаване, при начална годишна наемна цена от 25,00 лв. на декар без ДДС 

/115,00 лв. без ДДС за целия имот/. 

 

 

Проведен търг. 

Имотът е 

отдаден под наем. 

27.10.2016 154 .             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 

1.000 дка от „Друга селскостопанска територия” с обща площ 2.133 дка, четвърта категория,, съставляваща имот № 

000470 по плана на земеразделяне на с.Рупките 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 20.00 лв./дка за година. 

 

Проведен търг. 

Имотът е 

отдаден под наем. 



 

27.10.2016 155 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 Програмата на община Чирпан за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., както следва: 

1. Изменя заглавието на раздел ІІІ. „Имоти, предвидени за продажба”, както следва: „ІІІ. Имоти, 

предвидени за продажба и учредяване на право на строеж”: 

2. Включва в Раздел „ІІІ. Имоти, предвидени за продажба и учредяване на право на строеж” следния 

имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Зетьово, община Чирпан, област Стара 

Загора, представляващ имот №000080 с НТП „Спортен терен”, с площ 19,117 дка, при граници: имот №000081. 

3. Правото на строеж да се учреди по реда и при условията на чл.37, ал.4, от Закона за общинската 

собственост, а именно: 

Правото на строеж се отстъпва възмездно и безсрочно, без търг или конкурс на Сдружение с 

нестопанска цел на ловците и риболовците „Ловно – рибарско дружество Чирпан”, булстат 123564025, седалище гр. 

Чирпан, ул. Янко Иванов №14, представлявано от Спас Делчев Ангелов – Председател, за строителство на учебно-

тренировъчен стрелкови комплекс.   

Упълномощава Кмета на Общината да възложи пазарна оценка на правото на строеж. 

 

Възложена и 

изготвена пазарна 

оценка за право на 

строеж. 

27.10.2016 156 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, 

ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да предостави 

за безвъзмездно управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекцията за социално 

подпомагане – гр. Чирпан, имот – частна общинска собственост, представляващ гараж с площ от 23 кв.м., находящ 

се на бул. „Г. Димитров” №43 в гр.Чирпан, за срок от 10 /десет/ години. 

 

Сключен договор с 

Агенцията за 

социално 

подпомагане за 

ползване на 

общинския имот. 

27.10.2016 157 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §8, ал.2, 

т.1 от Преходните разпоредби към Закона за устройство на територията, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с прилагане на влезнал в сила 

подробен устройствен план, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан да продаде общинско място 

от 200 кв.м., което по действащия план на село Златна ливада е присъединено към УПИ V-114 от 1460 кв.м. в кв.24, 

на Маргарита Иванова Пировска от гр. София - собственик на имот пл. №114, за който е отреден УПИ V-114 в кв.24, 

по цена, определена с Решение №530 / 31.03.2007 г. на Общински съвет - Чирпан, а именно: 

200 / 1460 ид.ч. от незастроен урегулиран поземлен имот V-114 в кв.24 по подробния устройствен план 

на с. Златна ливада, целият от 1460 кв.м., при граници на поземления имот: улица, УПИ VІ-115, УПИ ІV-111 и 

улици, за сумата 400,00 лв. без ДДС. 

Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата. 

 

Извършена 

продажба на 

общинския терен. 

27.10.2016 158  

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

във връзка с чл. 1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет – Чирпан допълва 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан, както следва: 

- 



 

§1. В чл. 2 се добавя нова точка 8: 

 

     „т.8 данък върху таксиметров превоз на пътници” 

 

§2. Добавя се нов раздел „VIII Данък върху таксиметров превоз на пътници” 

 

§3. Създава се нов чл. 57: 

 

      „чл.57. Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници се определя в размер на 

300 лв.”  

 

27.10.2016 159 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет – Чирпан, прави следното изменение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на 

Община Чирпан: 

 

В §4 на Преходните и заключителни разпоредби „Таблица с размерите на глобите по конкретните 

нарушения”, предвидените глоби по чл.35 се изменят, както следва: 

 

По  член Глоба /лева/ При повторно нарушение 

/лева/ 

Чл.35 за едър 

рогат добитък, 

дребен рогат 

добитък, 

прасета и свине 

майки 

50 лв. на брой 

животно над 

допустимия 

100 лв. на брой животно 

над допустимия 

Чл. 35 за птици 

и зайкини 

майки 

20 лв. на брой 

животно над 

допустимия 

50  лв. на брой животно 

над допустимия 

 

- 

27.10.2016 160 І. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, в изпълнение чл. 52, ал.1, т.3, буква “б” от Закона за водите, 

Общински съвет - Чирпан дава съгласие Кмета на Oбщината  да издаде  разрешително за ползване на воден обект-

публична общинска собственост по реда на Закона за водите,  отдаден под наем съгласно договор № 120/ 

11.04.2016г. на ”НАЧЕВ ФИШ” ЕООД, Булстат 203944252, седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, ул. 

„Чирпански възвишения” № 26, с управител Георги Начев Танев, а именно: 

- язовир с кадастрален №  000339, находящ се в с. Спасово, община Чирпан.  

 

Издадено 

разрешително 

27.10.2016 161 І. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, в изпълнение чл. 52, ал.1, т.3, буква “б” от Закона за водите, 

Общински съвет - Чирпан дава съгласие Кмета на Oбщината  да издаде  разрешително за ползване на воден обект-

публична общинска собственост по реда на Закона за водите,  отдаден под наем съгласно договор № № 121/ 

Издадено 

разрешително 



11.04.2016г. на ЕТ ”Михаил Крумов” с Булстат 123667388 с управител Михаил Крумов Мирчев, а именно: 

- язовир с кадастрален №  000057, находящ се в с. Държава, община Чирпан.  

 

 

 

27.10.2016 162 На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет гр. Чирпан одобрява проекта 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. 

    

Проектът за изменение на Плана за улична регулация /ПУР/ предвижда промяна на улица с о. т. 20-19-18, 

вследствие на което към нея да бъде присъединен терен от 25 кв. м., разположен между имоти с пл. н. 193 и 191, 

използван за вход към двата имота, представляващи УПИ ІI – 193 и УПИ III – 19, показано по кафявите черти и 

надписи на проекта. 

 Проектът за изменение на РП /ПР/ предвижда промяна на вътрешно-регулационната линия между 

УПИ ІI – 193 и III – 191, така че същата да съвпадне със съществуващата на място кадастрална граница между имоти 

с пл. н. 193 и 191 в кв. 29 по плана на с. Златна ливада, показано по зелените черти и надписи на проекта. 

Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването му в Държавен вестник пред 

Административен съд гр. Стара Загора чрез Общински съвет Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215 ал.1 и 4 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

 Общински съвет - Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати решението в 7-дневен срок за 

обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията. 

 

Публикувано в ДВ 

бр.90/ 

15.11.2016 г., стр. 

103, влезнало в 

сила 

27.10.2016 163 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. януари 2016 г. – м.юни 2016 г. 

 

Прието решение 

27.10.2016 164 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §17, 

ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и Решение №41 / 28.01.2016 г. на Общински съвет - Чирпан, 

изразходването на набраните средства на местната комисия да става, както следва: 

  

1. За дейността на членовете на комисията       - 95 % 

2. За стопански цели                                           -  4 % 

3. Други непредвидени разходи                          -  1 % 

 

 

Извършва се 

разпределение, при 

наличие на 

средства. 

27.10.2016 165 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 07.11.2016 г. до 11.11.2016 г. / включително /, 

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

 

- 



27.10.2016 166  

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

във връзка с чл.302, ал.2 и ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, § 9, ал.1, ал.4, ал.6 и ал.7 и 

§ 10, ал.1 и ал.2 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет – Чирпан допълва 

свое решение № 73 / 31.03.2016 г. с нова т.8 със следния текст : 

 

8. Дава съгласие Община Чирпан да придобие в собственост управляваните от Професионална гимназия по 

селско стопанство – Чирпан движими вещи. 

 

- 

11.11.2016 167 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, 

ал.3 от Закона за общинската собственост и писмо №СМП-128 / 01.11.2016 г. на Министерството на 

здравеопазването, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да предостави за безвъзмездно 

управление на Министерството на здравеопазването, за нуждите на Филиала за спешна медицинска помощ – гр. 

Чирпан, застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV с площ от 2000 кв.м., заедно със построената в него сграда 

/бивше училище/, находящ се в кв.172 по плана на гр. Чирпан, ул. „Хр. Ботев” №45, при следните договорни 

условия: 

- срок на предоставяне - 10 /десет/ години, като през последната година на договора, Общински съвет – 

Чирпан може да приеме решение за продължаване на действието на договора, за срок, според действащото тогава 

законодателство; 

- Собственикът упълномощава от свое име Ползвателя да съгласува проекти с институции, свързани с 

извършване на ремонтни дейности, с цел подобряване на имота; 

- Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и вътрени 

преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации, свързани с изграждането, ремонта и 

поддържането на обектите на техническата инфраструктура.  

Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление. 

 

 

Подписан договор 

с 

Министерството 

на 

здравеопазването 

за безвъзмездно 

управление на 

имота.  

01.12.2016 168  

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, 

ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.29 от Закона за опазване на 

земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Общински 

съвет – Чирпан не изразява предварително съгласие за прокарване на трасе за обект обект „Подготовка на проект 

„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”, Позиция 5 „Модернизация на железопътен 

участък Оризово – Михайлово”, при следните условия: 

 

№ на 

засегнат 

имот  

Землище НТП Площ на 

имота 

/дка/ 

Площ, която 

се отнема без 

обезщетение 

/дка/ 

000005 Чирпан Полски път 16,034 4,064 

000007 Чирпан Полски път 2,344 0,004 

000009 Чирпан Полски път 2,459 0,138 

000012 Чирпан Пасище, мера 10,505 0,455 

- 



000014 Чирпан Пасище, мера 14,283 0,840 

000015 Чирпан Канал 3,244 0,152 

000019 Чирпан Полски път 3,208 0,280 

000021 Чирпан Полски път 9,104 0,192 

000040 Чирпан Полски път 5,841 0,038 

000042 Чирпан Пасище, мера 17,154 0,124 

000071 Чирпан Полски път 8,606 0,016 

000072 Чирпан Полски път 5,627 0,280 

000073 Чирпан Полски път 4,947 0,275 

000075 Чирпан Полски път 9,674 0,338 

000081 Чирпан Полски път 0,566 0,063 

000121 Чирпан Полски път 3,306 0,881 

000131 Чирпан Полски път 20,416 0,822 

000135 Чирпан Полски път 5,122 0,264 

000138 Чирпан Полски път 3,031 0,518 

000141 Чирпан Кариера 3,832 1,432 

000142 Чирпан Пасище, мера 1,339 1,339 

000160 Чирпан Полски път 8,749 0,188 

000183 Чирпан Пасище, мера 0,523 0,249 

000226 Чирпан Канал 5,653 0,084 

000237 Чирпан Полски път 20,050 0,151 

000265 Чирпан Канал 5,637 1,357 

000280 Чирпан Полски път 3,372 0,093 

000349 Чирпан Полски път 2,499 0,018 

000761 Чирпан Пасище, мера 6,800 2,069 

000801 Чирпан Пасище, мера 14,099 2,459 

000807 Чирпан Полски път 2,852 2,852 

000808 Чирпан Пасище, мера 4,104 0,265 

000815 Чирпан Полски път 5,494 0,104 

000816 Чирпан Полски път 3,642 0,109 

000819 Чирпан Полски път 1,240 0,028 

000834 Чирпан Полски път 3,237 3,237 

000839 Чирпан Полски път 2,249 0,642 

000842 Чирпан Полски път 1,446 0,056 

000844 Чирпан Пасище, мера 3,852 3,852 

000845 Чирпан Полски път 1,821 1,821 

000861 Чирпан Дере 0,974 0,075 

000862 Чирпан Дере 0,914 0,120 

000884 Чирпан Полски път 4,481 0,106 

001007 Чирпан Полски път 8,960 7,520 

001008 Чирпан Полски път 1,090 0,115 

001009 Чирпан Полски път 7,581 3,660 



001010 Чирпан Полски път 1,011 0,035 

001011 Чирпан Полски път 3,204 0,055 

001012 Чирпан Полски път 6,753 0,064 

001015 Чирпан Полски път 1,778 0,212 

001016 Чирпан Полски път 1,977 0,178 

001017 Чирпан Полски път 4,078 0,006 

001020 Чирпан Полски път 9,867 5,583 

001022 Чирпан Полски път 3,521 0,365 

001023 Чирпан Полски път 3,103 0,746 

001024 Чирпан Полски път 3,837 0,336 

001025 Чирпан Полски път 4,801 0,175 

001026 Чирпан Полски път 4,652 0,214 

001028 Чирпан Полски път 3,158 0,090 

001043 Чирпан Пасище, мера 0,790 0,790 

001049 Чирпан Пасище, мера 17,433 3,025 

001051 Чирпан Полски път 4,235 0,246 

001056 Чирпан Полски път 5,049 1,514 

001057 Чирпан Полски път 1,060 0,296 

001059 Чирпан Полски път 4,587 0,056 

001066 Чирпан Полски път 0,515 0,172 

001067 Чирпан Полски път 0,597 0,157 

001073 Чирпан Пасище, мера 5,908 5,908 

001074 Чирпан Полски път 3,027 0,038 

001090 Чирпан Пасище, мера 0,118 0,035 

001091 Чирпан Полски път 3,046 0,638 

001095 Чирпан Пасище, мера 8,710 0,423 

001101 Чирпан Полски път 6,773 0,687 

001120 Чирпан Пасище, мера 4,649 0,797 

001121 Чирпан Пасище, мера 0,130 0,026 

001122 Чирпан Пасище, мера 0,338 0,338 

001156 Чирпан Канал 0,493 0,048 

001204 Чирпан Полски път 0,250 0,116 

001206 Чирпан Полски път 2,679 0,048 

001222 Чирпан Полски път 0,729 0,610 

001249 Чирпан Местен път 4,696 0,759 

001370 Чирпан Полски път 5,065 0,310 

171280 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,003 0,072 

171284 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,896 0,184 

171285 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,906 0,906 

171286 Чирпан Лозови насаждения 0,972 0,972 



(нетерасирани) 

171289 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,520 0,164 

171293 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,653 0,200 

171296 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,992 0,992 

171298 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,013 1,013 

171299 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,092 0,415 

171302 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,981 0,981 

171304 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,315 0,504 

171305 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,307 0,508 

171308 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,382 0,551 

171309 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,466 0,580 

171310 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,986 0,575 

171311 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,024 0,558 

171318 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,753 0,753 

171333 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,005 0,439 

171334 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,022 0,652 

171342 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,987 0,594 

171344 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,049 0,476 

171409 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,011 0,419 

171412 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,027 0,422 

171416 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,018 0,154 

171435 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,955 0,955 



171436 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,034 1,034 

171438 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,088 1,088 

171439 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,183 1,183 

171440 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

1,208 1,208 

171876 Чирпан Лозови насаждения 

(нетерасирани) 

0,514 0,514 

000033 Свобода Полски път 3,224 0,536 

000034 Свобода Пасище, мера 9,904 1,772 

000038 Свобода Полски път 5,420 0,463 

000039 Свобода Път IV клас 3,641 1,125 

000042 Свобода Пасище, мера 1,029 0,165 

000054 Свобода Полски път 3,017 0,026 

000055 Свобода Полски път 17,822 0,998 

000068 Свобода Полски път 12,505 1,076 

000072 Свобода Полски път 1,993 0,230 

000073 Свобода Пасище, мера 391,658 14,135 

000083 Свобода Територия на 

водостопански, 

хидромелиоративни 

съоръжения 

10,187 0,151 

000085 Свобода Път IV клас 16,352 6,268 

000093 Свобода Полски път 3,001 0,265 

000116 Свобода Полски път 10,235 2,780 

000118 Свобода Пасище, мера 15,227 4,648 

000119 Свобода Полски път 5,170 0,318 

000120 Свобода Полски път 3,013 0,331 

000122 Свобода Полски път 4,000 0,310 

000123 Свобода Напоителен канал 7,524 0,693 

000124 Свобода Полски път 5,081 0,343 

000152 Свобода Полски път 3,430 0,137 

000155 Свобода Полски път 8,783 2,151 

000156 Свобода Полски път 7,024 0,379 

000157 Свобода Полски път 3,135 0,411 

000158 Свобода Полски път 3,564 0,479 

000159 Свобода Полски път 2,628 0,517 

000160 Свобода Полски път 4,712 0,332 

000162 Свобода Полски път 11,376 0,533 

000167 Свобода Напоителен канал 6,067 2,681 

000168 Свобода Полски път 1,047 0,517 



000169 Свобода Полски път 2,168 0,363 

000186 Свобода Напоителен канал 4,527 0,604 

000188 Свобода Път IV клас 11,405 5.829 

000210 Свобода Полски път 3,593 0,633 

000246 Свобода Полски път 4,229 0,088 

000247 Свобода Полски път 6,143 0,254 

000257 Свобода Полски път 7,639 0,174 

000313 Свобода Полски път 6,033 0,539 

000314 Свобода Полски път 5,454 0,618 

000316 Свобода Полски път 4,813 0,033 

000325 Свобода Полски път 2,328 0,275 

000358 Свобода Отводнителен канал 5,036 0,514 

000363 Свобода Пасище, мера 4,663 2,190 

000386 Свобода Полски път 0,769 0,053 

000389 Свобода Полски път 2,257 0,098 

000393 Свобода Полски път 2,662 1,147 

000403 Свобода Полски път 2,076 0,772 

000432 Свобода Пасище, мера 8,501 3,333 

000511 Свобода Пасище, мера 43,338 0,305 

044036 Свобода Лозови насаждения 0,498 0,498 

092015 Свобода Пасище, мера 41,280 7,013 

000044 М. Тръново Полски път 1,957 0,112 

000206 М. Тръново Полски път 2,802 0,387 

000208 М. Тръново Полски път 1,743 0,029 

044015 М. Тръново Нива 6,000 1,439 

000041 Рупките Напоителен канал 3,295 0,316 

000255 Рупките Полски път 1,885 0,186 

000256 Рупките Полски път 1,884 0,185 

000257 Рупките Полски път 2,684 0,092 

000295 Рупките Полски път 2,160 2,160 

000299 Рупките Полски път 0,792 0,026 

000313 Рупките Отводнителен канал 0,200 0,021 

000762 Рупките Полски път 0,020 0,020 

000763 Рупките Полски път 3,951 1,267 

000765 Рупките Местен път 2,369 0,186 

000766 Рупките Полски път 0,220 0,220 

000767 Рупките Полски път 0,584 0,584 

000769 Рупките Полски път 0,685 0,107 

101003 Рупките Нива 0,220 0,077 

101004 Рупките Нива 0,777 0,218 

 

 

Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по 



чл.17 от Закона за опазване на земеделските земи. 

 

 

01.12.2016 169 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 гр. Чирпан, местност „Гробища”, област Стара 

Загора: поземлен имот №147047, с площ от 1.305 дка, начин на трайно ползване „Нива”, категория – IV, при 

граници на имота: имоти №.147048, 147179, 147046 и 000424. За имота е съставен акт за частна общинска 

собственост № 2624 / 12.01.2016 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. 

01.12.2016 170 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан приема следните наемни цени за 

отдаване под наем на общински имоти: 

 

І. Наемни цени според предназначението и местонахождението на обектите /без включен ДДС/: 

 

Предназначение на обекта 

/ за кв.м / 

І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона Села  

І група 

Села 

ІІ група 

1. Заведения, обществено 

хранене, видеотеки и др. 

Подобни.                                             

3,15 2,85 2,70 2,45 1,70 1,25 

2. Магазини, помещения  за  др. 

Търговска дейност                          

3,00 2,70 2,45 2,20 1,55 0,55 

3. Административни сгради и 

помещения  /офиси / 

2,45 2,20 1,90 1,65 1,15 0,85 

4. Сгради с производствена и 

складова  дейност 

1,10 1,00 0,80 0,70 0,50 0,35 

5. Помещения за здравни, 

образователни и др. 

Хуманитарни дейности за соц. 

задоволяване на съответните 

нужди на населението 

3,33 3,33 3,33 3,33 

 

 

1,66 1,66 

Села 

1,66 

6. Терени за поставяне на 

павилиони и др. преместваеми 

съоръжения 

5,45 4,10 2,70 1,35 0,95 0,70 

7. За ползване на асфалтови 

площадки и др. Терени за 

складова, производствена или 

търговска дейност /без 

4,10 2,70 1,35 0,80 0,55 0,40 

- 



допълнително застрояване/ 

       

8. Помещения, които се 

предоставят на ЮЛНЦ, 

осъществяващи дейност в 

обществена полза 

0,25 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 

9. Терени за поставяне на 

машини, хладилни шкафове и 

витрини за сладолед, автомати 

и самопродаващи машини за 

кафе, напитки и закуски. 

35,00 30,00 25,00 20,00 14,00 10,00 

Обекти с годишен наем на декар : 

 Поземлени имоти в регулация 

за селскостопанска дейност / за 

дка / 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

 

 

Забележка: 

1. Зонирането е определено с Решение №356 / 26.01.2006 г. на Общинския съвет.  

2. Наемните цени за ІV зона в гр. Чирпан са в сила и за селата, извън тези от І-ва и ІІ-ра група /села І 

група: с.Димитриево, с.Държава, с.Златна ливада, с.Изворово, с.Могилово, с.Ценово; села ІІ група: с.Осларка, 

с.Стоян Заимово/; наемните цени за ІV зона в гр. Чирпан не важат за случаите по т.5, в които с Решение №206 / 

15.02.2005 г. е определен наем за селата 2,00 лв. с ДДС. 

  

ІІ. За временно ползване на поземлени имоти в регулация и земеделска земя - частна общинска 

собственост, необходими за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с 

изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, наемната цена се определя от 

общинския съвет за всеки отделен случай. 

 

ІІІ. Допълнителни условия: 

1. При паянтови и полумасивни сгради - началната цена може да се намали до 20%. 

2. Където няма изградени: 

- Ел. мрежа – началната цена може да се намали до 10% 

- Водоснабдяване – началната цена може да се намали до 10% 

- Канализация централна или септична яма – началната цена може да се намали до 10%. 

3. Началната цена може да бъде намалена до 10% и да бъде увеличена до 60% за показатели, свързани с 

качеството на обекта, местонахождението му и средата около него. 

4. При отдаване под наем на общински обекти, които имат нужда от основен ремонт – може да се 

приспадат до 12 месечни наема за ремонт на обекта в зависимост от обема на ремонтните работи, установен от 

общинска администрация. 

5. При повторно обявяване на общински обект, за който на обявен търг не са се явили кандидати - 

обявената начална цена може да се намали до 30%. 

 



IV. Новите цени влизат в сила от 01.01.2017 год. 

 

V. Настоящото решение отменя Решения №529 / 31.03.2007 г., №172 / 27.11.2008 г., №590 / 31.03.2011 г. 

и №591 / 31.03.2011 г.  

 

01.12.2016 171 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, 

ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан изменя наемната цена по т.3 от Решение №69 / 

29.03.2012 г., както следва: 

 

 

„3. ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ 

За всички землища – 25.00 лв.” 

 

- 

01.12.2016 172              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  и чл.75б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

Общински съвет – Чирпан, 

                  1. Дава съгласие за предоставяне на имотите  - полски пътища и напоителни 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 2016/2017 год. в срок 

до 30 дни от влязлото в сила решение на Общински съвет гр.Чирпан. 

 

Подписани 

договори за наем с 

ползвателите на 

пътища и канали. 

01.12.2016 173  

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

администрация, чл.7, ал.2, т.1 и ал.3, ал.4 и ал.6 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., заповед № 

РД – 09 – 641 / 31.08.2016 г. на ръководителя на Управляващия орган по ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на 

заявление за одобрение № 19 – 19 – 2 – 01 – 20 / 31.05.2016 г. с финансов план за изпълнение на Стратегията за 

ВОМР, заповед № РД-09-930 / 21.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните и  Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г. по 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 – 2020 г., сключено между МИГ 

“Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов Ангелов  и Управляващият 

орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представляван от Васил Грудев – ръководител 

на Управляващия орган съгласно заповед № РД – 462 / 26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните, 

Общински съвет – Чирпан : 

 

 

Подпис на записна 

заповед 

Очаква авансово 

плащане от  ДФ 

„Земеделие 



 

1. Упълномощава кмета на община Чирпан Кичка Тонева Петкова да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ”Земеделие” в размер на 458 950 лв. / четиристотин петдесет и 

осем хиляди деветстотин и петдесет лева / за обезпечение на 100% от заявения размер на авансово плащане по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г. 

по по 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 – 

2020 г., сключено между МИГ “Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин 

Йорданов Ангелов  и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 

представляван от Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган съгласно заповед № РД – 462 / 26.06.2015 г. 

на министъра на земеделието и храните 

2. Възлага на кмета на община Чирпан Кичка Тонева Петкова да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г. по по 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 – 2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Чирпан, проведено на 01.12.2016 г., по 

протокол № 17, т.6 от дневния ред по доклад с вх. № 481 / 21.11.2016 г., при кворум от 21 общински съветници и 

след проведено съгласно чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

поименно гласуване – с 21 гласа „за”, няма „против” и няма „въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат 

на Общински съвет – Чирпан. 

 

 

01.12.2016 174 І. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, в изпълнение чл. 52, ал.1, т.3, буква “б” от Закона за водите, 

Общинският съвет гр. Чирпан дава съгласие Кмета на Oбщината  да издаде  разрешително за ползване на воден 

обект-публична общинска собственост по реда на Закона за водите,  отдаден под наем съгласно договор № № 124/ 

11.04.2016г. на ”Илия Димов - Агро” ЕООД с Булстат 203423107 с управител Илия Димов Димов, а именно: 

- язовир с кадастрален №  000104, находящ се в с. Изворово, община Чирпан.  

 

 

Издадено 

разрешително 

01.12.2016 175 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 „Агрозлатекс” ООД, в качеството на собственик на УПИ 

XVII- „За производствена и складова дейност”, да възложи изработването на проект за ПУП – План за улична регулация 

/ПУР/ на улица о.т. 459а- 459б- 459в- 459  и План за регулация /ПР/ за УПИ XVII- „За производствена и складова 

дейност” в кв. 109  по плана на гр.Чирпан, Община Чирпан. 

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. 459а- 459б- 459в- 459  и План 

за регулация /ПР/ за УПИ XVII- „За производствена и складова дейност” в кв. 109  по плана на гр.Чирпан, Община 

Чирпан. 

Изработен и 

внесен за 

процедиране ПУП, 

направено първо 

обявяване в ДВ 

бр.103/ 

27.12.2016 г., 

стр.134.  

 



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/ и  План за регулация /ПР/, съгласно разпоредбите 

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

 

 

 

01.12.2016 176 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 „Градище Агро” ООД, в качеството му на собственик на 

УПИ II- 381, да възложи изработването на проект за ПУП- План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 191а- 192а и 

улица с о.т.193-194  и План за регулация /ПР/ за УПИ II- 381 в кв. 21 по плана на с.Средно градище, Община Чирпан, 

Област Стара Загора 

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

техническо задание за изготвяне на Проект за ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 191а- 192а и улица 

с о.т.193-194  и План за регулация /ПР/ за УПИ II- 381 в кв. 21 по плана на с.Средно градище, Община Чирпан, Област 

Стара Загора. 

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

разрешаване изработването на ПУП –План за улична регулация /ПУР/ и  План за регулация /ПР/, съгласно разпоредбите 

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

 

 

Изработен и 

внесен за 

процедиране ПУП, 

направено първо 

обявяване в ДВ 

бр.103/ 

27.12.2016 г., 

стр.134.  

 

01.12.2016 177 На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ,чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет гр.Чирпан одобрява Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на външно ел.захранване 

на ПИ 083018, минаващо през поземлени имоти № №  000224, 000448, 000530, 000533, 000536, 000539, 000609, 

083001, 085022, 085023, 085024, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан.  

Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП- Парцеларен план от Общински съвет гр.Чирпан може да се 

обжалва или протестира в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред 

Административен съд гр.Стара Загора чрез Общински съвет Чирпан, съгласно разпоредбите чл.215 ал.1 и 4 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Общински съвет гр.Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати решението в 7-дневен срок за 

обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за устройство на 

територията. 

 

Публикувано в ДВ 

бр.101/ 

20.12.2016 г., стр. 

56, влезнало в сила 

01.12.2016 178 На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет гр.Чирпан одобрява Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на външно 

водозахранване на ПИ 083018, минаващо през поземлени имоти № №  000067, 000155, 000195, 000215, 000536, 

000538, 000544, 000548, 000550, 000609, 082002,, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община 

Чирпан.  

Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП- Парцеларен план от Общински съвет гр.Чирпан може да се 

обжалва или протестира в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред 

Административен съд гр.Стара Загора чрез Общински съвет Чирпан, съгласно разпоредбите чл.215 ал.1 и 4 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Общински съвет гр.Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати решението в 7-дневен срок за 

Публикувано в ДВ 

бр.101/ 

20.12.2016 г., стр. 

56, влезнало в сила 



обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за устройство на 

територията. 

 

 

01.12.2016 179 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.22, ал.1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и реда за 

упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, чл.63, ал.3 от Закона за 

лечебните заведения и Наредба № 9 / 26.06.2000 г. на министъра на здравеопазването за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 

Общински съвет – Чирпан : 

 

1.  Обявява конкурс за възлагане управление на лечебно заведение. 

 Конкурсът се провежда на три етапа: 

- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания  

- Представяне от кандидатите на програма за развитието дейността на лечебното заведение за тригодишен 

период  

- Събеседване с кандидатите 

 

2. ОБЕКТ НА КОНКУРСА: Избор на управител на „МБАЛ - Чирпан” ЕООД. 

 

           3.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:  

- да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална 

медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение 

за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 

- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или 

икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно 

дентална медицина, да имат придобита специалност;  

Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са 

реабилитирани. 

 

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- Диплома за завършено висше образование  

- Диплома за специалност  

- Удостоверение /свидетелство/ съгласно § 3 от ЗР на Наредба № 9 

-  Документ удостоверяващ трудов стаж  

- Свидетелство за съдимост 

- Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 годишен период 

 

5. МЯСТО И СРОК В КОЙТО ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИТЕ: 

- Заявление за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се 

завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване в деловодството при Общински съвет - 

Комисията за 

организиране и 

провеждане на 

конкурса е провела 

трите етапа от 

конкурса  
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Чирпан – II етаж от сградата на Общинска администрация - Чирпан, стая 22, в срок  от 09 декември 2016 

г. до 31 януари 2017 г. 

- Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 - годишния период се подава в отделен 

запечатан плик, който се поставя в плика с останалите документи. 

- За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и 

часът на приемането му. 

Решението се публикува в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет 

страницата на Община Чирпан, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за 

участие. 

   

6. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управление на лечебно 

заведение „МБАЛ - Чирпан” ЕООД и определя нейния състав: 

Председател : Анита Кондарева – заместник – кмет на Община Чирпан 

Секретар : Красимира Славчева – общински съветник 

и 

членове : 

1. Представител на РЗИ – Стара Загора  

2. Димитър Славов – юрисконсулт в Община Чирпан 

3. Николай Петков – общински съветник 

 

Резервен член : Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан 

 

 Комисията за осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения. 

 

 

Заб. Съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №9 / 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения комисията е в 

състав от 5 души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина. 
 

7. МЯСТОТО И СРОКА В КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕМИТЕ – 

ПРЕДМЕТ НА СЪБЕСЕДВАНЕ. 

Информацията относно темите – предмет на събеседването да  се предоставя на кандидатите в 

деловодството на Общински съвет - Чирпан в срока на приемане на документите. Лечебното заведение предоставя 

на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета и щатното си разписание в срока за 

набиране на документи. Комплектът документи да бъде унифициран и един същ за всички кандидати за периода 

01.01.2014 г. – 30.09.2016 г. 

 

Конкурсът да се проведе на три етапа: 

 

Етап I: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 

изисквания - на 01.02.2017 г. от 10,00 часа  в сградата на Общинска администрация - Чирпан, малката зала на 

ІІ-ри етаж.  
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Eтап II: представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период - 01.02.2017 г. от 11,00 часа  в сградата на Общинска администрация - 

Чирпан, малката зала на ІІ-ри етаж. 

Eтап III: събеседване с кандидатите - 02.02.2017 г. от 10,00 часа  в сградата на Общинска 

администрация - Чирпан, малката зала на ІІ-ри етаж. 

 

Заб. Кандидатите да бъдат уведомени, че могат да присъстват на заседанието за проверка на 

съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. 

 

8. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението. 

 

 

9. Задължава Кмета на Община Чирпан в срок до 09.12.2016 г. да публикува обявлението за предстоящия 

конкурс на основание чл. 3, ал.1 и 2 от Наредба № 9 / 26.06.2000 год. на МЗ в един централен и / или 

един местен всекидневник, както и на интернет страницата на Община Чирпан. 

 

10. Възлага на Кмета на Община Чирпан да подпише анекс за удължаване срока на договора за управление на 

настоящия управител на „МБАЛ - Чирпан” ЕООД до избирането на нов управител. 

 

 

01.12.2016 180 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.22, ал.1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и реда за 

упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, чл.63, ал.3 от Закона за 

лечебните заведения и Наредба № 9 / 26.06.2000 г. на министъра на здравеопазването за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 

Общински съвет – Чирпан : 

 

3.  Обявява конкурс за възлагане управление на лечебно заведение. 

 Конкурсът се провежда на три етапа: 

- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания  

- Представяне от кандидатите на програма за развитието дейността на лечебното заведение за тригодишен 

период  

- Събеседване с кандидатите 

 

4. ОБЕКТ НА КОНКУРСА: Избор на управител на „Медицински център д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД. 

 

           3.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:  

- да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална 

медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение 

за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 

- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или 

икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно 

дентална медицина, да имат придобита специалност;  

Комисията за 

организиране и 

провеждане на 

конкурса е провела 

трите етапа от 

конкурса 
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Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са 

реабилитирани. 

 

11. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- Диплома за завършено висше образование  

- Диплома за специалност  

- Удостоверение /свидетелство/ съгласно § 3 от ЗР на Наредба № 9 

- Документ, удостоверяващ трудов стаж  

- Свидетелство за съдимост 

- Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 годишен период 

 

12. МЯСТО И СРОК В КОЙТО ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИТЕ: 

- Заявление за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се 

завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване в деловодството при Общински съвет - 

Чирпан – II етаж от сградата на Общинска администрация - Чирпан, стая 22, в срок от  от 09 декември 

2016 г. до 31 януари 2017 г. 

- Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 - годишния период се подава в отделен 

запечатан плик, който се поставя в плика с останалите документи. 

- За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и 

часът на приемането му. 

Решението се публикува в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет 

страницата на Община Чирпан, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за 

участие. 

   

13. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управление на лечебно 

заведение „Медицински център д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД и определя нейния състав: 

Председател : Анита Кондарева – заместник – кмет на Община Чирпан 

Секретар : Красимира Славчева – общински съветник 

и 

членове : 

4. Представител на РЗИ – Стара Загора  

5. Димитър Славов – юрисконсулт в Община Чирпан 

6. Николай Петков – общински съветник 

 

Резервен член : Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан 

 

 Комисията за осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения. 

 

 

Заб. Съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №9 / 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения комисията е в 

състав от 5 души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина. 
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14. МЯСТОТО И СРОКА В КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕМИТЕ – 

ПРЕДМЕТ НА СЪБЕСЕДВАНЕ. 

Информацията относно темите – предмет на събеседването да  се предоставя на кандидатите в 

деловодството на Общински съвет - Чирпан в срока на приемане на документите. Лечебното заведение предоставя 

на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета и щатното си разписание в срока за 

набиране на документи. Комплектът документи да бъде унифициран и един същ за всички кандидати за периода 

01.01.2014 г. – 30.09.2016 г. 

  

 

Конкурсът да се проведе на три етапа: 

 

Етап I: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 

изисквания - на 01.02.2017 г. от 14,00 часа  в сградата на Общинска администрация - Чирпан, малката зала на 

ІІ-ри етаж.  

Eтап II: представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период - 01.02.2017 г. от 15,00 часа  в сградата на Общинска администрация - 

Чирпан, малката зала на ІІ-ри етаж. 

Eтап III: събеседване с кандидатите - 02.02.2017 г. от 14,00 часа  в сградата на Общинска 

администрация - Чирпан, малката зала на ІІ-ри етаж. 

 

Заб. Кандидатите да бъдат уведомени, че могат да присъстват на заседанието за проверка на 

съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. 

 

15. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението. 

 

16. Задължава Кмета на Община Чирпан в срок до 09.12.2016 г. да публикува обявлението за предстоящия 

конкурс на основание чл. 3, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9 / 26.06.2000 год. на МЗ в един централен и / или 

един местен всекидневник, както и на интернет страницата на Община Чирпан. 

 

17. Възлага на Кмета на Община Чирпан да подпише анекс за удължаване срока на договора за управление на 

настоящия управител на „Медицински център д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД до избирането на нов 

управител. 

 

01.12.2016 181 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 05.12.2016 г. до 09.12. 2016 г. /включително/, 

общо 5 /пет/ дни на Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан. 

 

- 

22.12.2016 182 1.  Общински съвет - Чирпан на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66 ал.1 от Закона за местните 

данъци и такси одобрява следната План – сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за  2017 г.: 

 

- 



П Л А Н  -  С М Е Т К А 

ЗА  СРЕДСТВАТА ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА 

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2017 Г. 

 

1.1. РАЗХОДИ 

Вид разход Необходими 

средства 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други 
30 000,00 

2. Дейност събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения 

за третирането им: план-сметка на ОП „ЧИСТОТА”, такса в 

регионално депо, заем ПУДООС 

 

 

807 108,04 

3. Дейност проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 

или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 

рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по  

- чл. 60  от Закона за управление на отпадъците 

- чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

 

 

 

 

 

14 169,60 

462 480,00 

4. Дейност почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени 

за обществено ползване 

 

 

217 299,27 

Всичко разходи: 1 531 056,91 

 

 

 

 

 

1.2. ПРИХОДИ 

№ 
Ти

п 

Населено 

място 

Необходим

и средства 
  

В т.ч. по дейности 
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Осигуряв

ане на 

съдове за 

съхраняв

ане на 

битовит

е 

отпадъци 

- 

контейне

ри, кофи 

и други 

Събиране на 

битовите 

отпадъци и 

транспорти

рането им 

до депата 

или други 

инсталации 

и 

съоръжения 

за 

обезвреждан

ето им 

Проучване, 

проектиран

е, 

изграждане, 

поддържане, 

експлоатац

ия, 

закриване и 

мониторинг 

на депата за 

битови 

отпадъци 

или други 

инсталации 

или 

съоръжения 

за 

обезвреждан

е, 

рециклиране 

и 

оползотворя

ване на 

битови 

отпадъци, 

включителн

о 

отчисления

та по  ЗУО 

Почистван

е на 

уличните 

платна, 

площадите

, алеите, 

парковите 

и другите 

територии 

от 

населените 

места, 

предназнач

ени за 

обществен

о ползване 

1 2 3           

1 гр. Чирпан 1249170,77 24476,64 656904,00 388892,63 178897,51 

2 с. Винарово 10972,73 215,00 5770,25 3416,04 1571,44 

3 с. Гита 15579,62 305,27 8192,89 4850,26 2231,20 

4 с. Димитриево 8236,24 161,38 4331,21 2564,11 1179,54 

5 с. Държава 6904,46 135,29 3630,86 2149,50 988,81 

6 с. Зетьово 39780,19 779,47 20919,29 12384,39 5697,04 

7 с. 

Златна 

ливада 4201,19 82,32 2209,29 1307,92 601,66 

8 с. Изворово 5759,47 112,85 3028,75 1793,04 824,83 

9 с. 

Малко 

Тръново 9897,40 193,93 5204,77 3081,26 1417,44 

10 с. Могилово 37889,85 742,43 19925,21 11795,89 5426,32 



11 с. Осларка 2566,45 50,29 1349,62 798,99 367,55 

12 с. Рупките 34097,27 668,11 17930,80 10615,18 4883,17 

13 с. Свобода 52190,19 1022,63 27445,36 16247,88 7474,31 

14 с. Спасово 13837,04 271,13 7276,51 4307,76 1981,64 

15 с. 

Средно 

градище 10053,68 196,99 5286,95 3129,92 1439,82 

16 с. 

Стоян 

Заимово 2621,84 51,37 1378,75 816,23 375,48 

17 с. Целина 5917,39 115,95 3111,79 1842,20 847,45 

18 с. Ценово 9448,77 185,14 4968,84 2941,60 1353,19 

19 с. Яздач 11932,37 233,81 6274,90 3714,79 1708,87 

Сума: 1531056,91 30000,00 805140,04 476649,60 219267,27 

 

2. Общински съвет - Чирпан на основание чл. 62 и чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси 

определя размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. по населени места, пропорционално в промили 

върху основа, както следва: 

 За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените  и урегулирани поземлени имоти, 

както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици 

на такива имоти, пропорционално върху данъчната оценка на имотите; 

 За притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на предприятия, физически и 

юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на бюджетна издръжка и други собственици на 

такива имоти, пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка. 

 

2.1. За гр.Чирпан 

 За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените  и урегулирани поземлени имоти, 

както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици 

на такива имоти, пропорционално върху данъчната оценка на имотите – 3,27  
0
/00 

0
/00   за всяка услуга поотделно се определя в следния размер: 

 

№ 

 

Разходи по чл.66 от ЗМДТ 

Жилищни и вилни 

имоти  на граждани и 

предприятия 

Т.1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 

- контейнери, кофи и други 

             0,06  
0
/00 

Т.2 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им 

             1,72  
0
/00 

Т.3 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

             1,02  
0
/00 



отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 

Закона за управление на отпадъците 

Т.4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

             0,47  
0
/00 

Всичко:                  3,27  
0
/00 

 

 За притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на предприятия, физически и 

юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на бюджетна издръжка и други собственици на 

такива имоти, пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка – 5,50  
0
/00                                

0
/00   за всяка услуга поотделно се определя в следния размер: 

№ Разходи по чл.66 от ЗМДТ Нежилищни имоти на 

ЕТ и ЮЛ 

Т.1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 

- контейнери, кофи и други 

             0,11  
0
/00 

Т.2 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им 

             2,89  
0
/00 

Т.3 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 

Закона за управление на отпадъците 

             1,71  
0
/00 

Т.4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

             0,79  
0
/00 

Всичко:              5,50 
0
/00 

 

2.2. За с. Винарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, с. Златна ливада, с. Изворово, с. 

Малко Тръново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Свобода, с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян 

Заимово, с. Целина, с. Ценово и с. Яздач: 

 За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените  и урегулирани поземлени имоти, 

както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици 

на такива имоти, пропорционално върху данъчната оценка на имотите – 5,50  
0
/00 

0
/00   за всяка услуга поотделно се определя в следния размер: 

 

№ 

 

Разходи по чл.66 от ЗМДТ 

Жилищни и вилни 

имоти  на граждани и 

предприятия 

Т.1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 

- контейнери, кофи и други 

             0,11  
0
/00 

Т.2 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за 

             2,89  
0
/00 
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обезвреждането им 

Т.3 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 

Закона за управление на отпадъците 

             1,71  
0
/00 

Т.4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

             0,79  
0
/00 

Всичко:                  5,50  
0
/00 

 

 За притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на предприятия, физически и 

юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на бюджетна издръжка и други собственици на 

такива имоти, пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка – 5,50  
0
/00                                

0
/00   за всяка услуга поотделно се определя в следния размер: 

№ Разходи по чл.66 от ЗМДТ Нежилищни имоти на 

ЕТ и ЮЛ 

Т.1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 

- контейнери, кофи и други 

             0,11  
0
/00 

Т.2 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им 

             2,89  
0
/00 

Т.3 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 

Закона за управление на отпадъците 

             1,71  
0
/00 

Т.4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

             0,79  
0
/00 

Всичко:              5,50 
0
/00 

 

3. Общински съвет - Чирпан на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Закона за местните 

данъци и такси определя годишен размер на таксата за битови отпадъци за 2017 г. в размер на 6,00 лева за един 

ученик за следните учебни заведения на територията на Община Чирпан: 

1. СУ „П.К.Яворов” – гр. Чирпан    

2. ОУ „Васил Левски” – гр. Чирпан    

3. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Чирпан  

4. НУ „Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан       

5. ОУ „Отец Паисий” – с. Зетьово      

6. ОУ „Кирил и Методий” – с. Свобода   
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7. ОУ „Васил Левски” – с. Гита      

8. Професионална гимназия по селско стопанство – гр.Чирпан   

 Броят на учениците за всяко учебно заведение се установява по Образец 1 на съответното училище към 

началото на учебната година. 

  

 

22.12.2016 183 Във връзка с възможността Община Чирпан да възстанови разходите си за изготвяне на инвестиционен 

проект за „Площадка за третиране на отпадъците – Компостираща и сепарираща инсталации в УПИ IV, кв.4 по 

плана на гр. Чирпан. и последващо осъществяване на авторски надзор” и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.64 от ЗУО и чл.24, ал.1, т.1 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, Общински съвет - Чирпан : 

 

 

1. 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 изготвен инвестиционен проект 

за „Площадка за третиране на отпадъците – Компостираща и сепарираща инсталации в УПИ IV, кв.4 по 

плана на гр. Чирпан. и последващо осъществяване на авторски надзор” по договор № 375/22.08.2016г. 

между Община Чирпан и ДЗЗД „Ретона БИ ЕС Чирпан 2016”  гр.София. 

 

Подадени 

документи в 

РИОСВ за 

възстановяване на 

сумата 

22.12.2016 184        На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет – Чирпан изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Чирпан, както следва: 

          чл. 14 се изменя и добива следния вид: 

 „Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на  1,3 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот 

- 

22.12.2016 185                 На основание чл. 21, ал. 1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет гр. Чирпан приеме следното изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Чирпан, както следва: 

 

 В Приложение № 1 към чл.49 се правят следните изменения : 

т. 23 се променя и придобива следния вид 

„Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на 500 лв. независимо от местонахождението на обекта. 

 

- 

22.12.2016 186                 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за 

автомобилните превози, Общински съвет – Чирпан  реши: 

 

Минимални цени: 

 Дневна тарифа – 0,50 лв. на километър; 

 Нощна тарифа – 0,60 лв. на километър. 

- 



Максимални цени:  

 Дневна тарифа – 1,00 лв. на километър; 

 Нощна тарифа  - 1,20 лв. на километър. 

 

 

22.12.2016 187 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, в размер на 34320,00 лв. без ДДС, за учредяване 

на безсрочно право на строеж, без търг или конкурс на Сдружение с нестопанска цел на ловците и риболовците 

„Ловно – рибарско дружество Чирпан”, булстат 123564025, седалище гр. Чирпан, ул. Янко Иванов №14, 

представлявано от Спас Делчев Ангелов – Председател, за строителство на учебно-тренировъчен стрелкови 

комплекс, върху имот №000080, находящ се в землището на село Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, 

НТП „Спортен терен”, с площ 19,117 дка, при граници: имот №000081. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета да сключи договор. 

 

Предстои 

издаване на 

заповед на кмета 

за извършване на 

необходимите 

плащания и 

учредяване на 

правото на 

строеж. 

22.12.2016 188 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §8, ал.2, 

т.1 от Преходните разпоредби към Закона за устройство на територията, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с прилагане на влезнал в сила 

подробен устройствен план, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан да продаде общинско място 

от 170 кв.м., което по действащия план на село Средно градище е присъединено към УПИ ІV „За училище” от 4240 

кв.м. в кв.24, на „Ей Ей Инвест” ЕООД – с. Средно градище, представлявано от Николай Ганчев Далаков - 

собственик на имот пл. №114, за който е отреден УПИ ІV „За училище” в кв.24 по плана на селото, по цена, 

определена с Решение №530 / 31.03.2007 г. на Общински съвет - Чирпан, а именно: 

170 / 4240 ид.ч. от застроен урегулиран поземлен имот ІV „За училище” в кв.24 по подробния 

устройствен план на с. Средно градище, целият от 4240 кв.м., при граници на поземления имот: УПИ V-117, УПИ 

ІІІ-115 и улици, за сумата 510,00 лв. без ДДС. 

 

Извършена 

продажба на 

общинския терен. 

22.12.2016 189 

 

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

връзка с чл.8, ал.2 и ал.9 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Чирпан приема 

следните изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Чирпан, както следва : 

§ 1. Чл.4, ал.1, б. „б” придобива следната редакция : 

„описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, да бъдат предложени за 

продажба, за внасяне в капитала на търговски дружества с общинско имущество, за учредяване на 

ограничени вещни права, за публично-частно партньорство и за предоставяне на концесия” 

 

Стар текст  на чл.4, ал.1, б. „б”: „описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под 

наем, да бъдат предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговски дружества с общинско 

имущество, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесия”. 

- 



 

           § 2. Чл.49, ал.3 придобива следната редакция : 

 „Решението на общинския съвет по предходните алинеи се приема с мнозинство  три четвърти от общия брой 

на съветниците.” 

 

 Стар текст на чл.49, ал.3 : „Решението на общинския съвет по предходните алинеи се приема с мнозинство от  

общия брой на съветниците.” 

 

 

22.12.2016 190 І. На основание чл.21,  ал.1, т.8 и чл.. 21, ал.2.  от ЗМСМА, в изпълнение чл.46 ал.1, т.1 буква “б” и чл. 52, 

ал.1, т.3, буква “б” от Закона за водите, Общински съвет гр. Чирпан дава съгласие Кмета на Oбщината  да издаде  

разрешително за ползване на воден обект-публична общинска собственост – дере, попадащо в северната си част в 

кв. 44, а в южната си част в кв. 52 от плана на с. Гита, община Чирпан. Цел на ползването – реконструкция на 

мостово съоръжение. 

 

Издадено 

разрешение 

22.12.2016 191 На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.1 от ЗЗРК и във връзка с чл.25, чл.26, ал.2, чл.28, ал.1, чл.41, ал.1 от ЗКН и чл.123 от 

Кодекса на труда, Общински съвет – Чирпан  

 

РЕШИ : 

 

1. В т.3 от решение № 159 / 25.10.2012 г. на Общински съвет – Чирпан текстът „Музейна експозиция -  къща 

„П.К.Яворов”” се заличава. 

2. Създава общински културен институт къща  музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан – самостоятелно 

юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет, със седалище и адрес : гр.Чирпан, община Чирпан, 

област Стара Загора, ул. „Крачолови” № 26. 

3. Определя по териториален обхват музея като местен, развиващ дейността си на територията на Община 

Чирпан, включващ : къща музей „Пейо К. Яворов”, експозиционна зала, културно – информационен център, 

открита сцена. Музеят е специализиран по тематичен обхват. 

4. Средствата за издръжка на къща музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан, включващи издръжка за сграден 

фонд, персонал и средства за дейности по издирване, изучаване, опазване и представяне на движими 

културни ценности са за сметка на общинския бюджет и се залагат в бюджета на Община Чирпан за 

съответната година.  

5. Одобрява 3 1/2 / три и една втора / щатни бройки за музея, които да бъдат заети от специалисти с 

необходимата квалификация. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да утвърди щатно разписание на 

къща музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан. 

6. Възлага на Кмета на Община Чирпан да подготви условията на конкурс за избор на директор на къща музей 

„Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан съгласно разпоредбите на чл.28, ал.5 и ал.6 от ЗКН, в двумесечен срок от 

приемане на настоящото решение. 

7. Дава съгласие къща музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан да извършва допълнителни дейности, включително 

и стопански, когато те са свързани с основните му дейности, като получените средства остават в музея 

съгласно чл.4, ал.2, т.2 от ЗЗРК. 

8. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Чирпан съобразно правомощията му. 

 

Съгласуване на 

правилник с 

Министерство на 

културата 

 



22.12.2016 192 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

в изпълнение на чл.49, ал.8 от Закона за предучилищното и училищното образование / ЗПУО / и §18, ал.3 от ПЗР на 

ЗПУО, Общински съвет – Чирпан приема Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за 

личностно развитие „П.Р.Гарвалов”, гр.Чирпан, съгласно Приложение № 1. 

 

Приложение № 1 – Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно 

развитие „П.Р.Гарвалов”, гр.Чирпан 
 

 

- 

22.12.2016 193          На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет гр. Чирпан: 

 

 

1. Увеличава плановата численост на местата в Домашен социален патронаж – гр. Чирпан, от 215 на 270 човека. 

2. Одобрява промяна в общата численост на Домашен социален патронаж – гр. Чирпан , считано от 01.01.2017 г., от 

24 щатни бройки на 25 щатни бройки. 

 

- 

22.12.2016 194 На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.14 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 Иван Недев Недев, ЕГН, адрес : град Чирпан, община 

Чирпан, област Стара Загора, ул. „Московска олимпиада” № 37,   в размер на 1000 / хиляда / лева . 

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

 

 

Отпусната помощ 

22.12.2016 195 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 

от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет Общински съвет – Чирпан : 

 

 

Одобрява разходите за командировки за периода юли – декември 2016 г. на Кмета на Община Чирпан в 

размер на 60 / шестдесет / лева. 

 

- 

22.12.2016 196 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 

от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет Общински съвет – Чирпан : 

 

 

Одобрява разходите за командировки за периода юли – декември 2016 г. на Председателя на Общински 

съвет - Чирпан в размер на 140,12 / сто и четиридесет лева и дванадесет стотинки / лева. 

 

 

- 

22.12.2016 197 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински Изпълнено 



 

съвет – Чирпан реши: 

 

1. Дава съгласие представителя на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р 

Стоян Киркович” АД – Стара Загора – Кичка Тонева Петкова – кмет на Община Чирпан, по точки 1 и 2 от дневния 

ред на извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, 

което ще се проведе на 05.01.2017 г., 11,30 часа, да изрази становище „за”/ „против” / „въздържал се”. 

 

 


