
  
 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН 

 

 

 На основание чл.23, ал.4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Председателят на Общински съвет – Чирпан свиква редовно заседание 

на 27.04.2017 г. в 14:00 часа в залата на Община Чирпан.  

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Предложение за решение относно: Приемане на „Доклад за изпълнение 

на План за развитие на Община Чирпан за 2016 г.” 

Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

2. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на 

Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2017 г. с имот в с. Средно Градище за продажба.  

Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

3. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с 

имоти за отдаване под наем. 

Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

4. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна 

общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот - публична 

общинска собственост. 

Вносител: Христо Стефанов – Общински съветник в Общински съвет - Чирпан 

5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на 

Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2017 г. 

Вносител: Христо Стефанов – Общински съветник в Общински съвет - Чирпан 

6. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община 

Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год. 

Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

          7.          Предложение за решение относно:  Изменение на наемни цени за 

ползване на общински земи.  

 Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

          8.          Предложение за решение относно:  Изменение на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация. 

 Вносител: Илияна Ангелова, Ангел Димитров, Росен Иванов, Христо Стефанов – 

Общински съветници  в Общински съвет - Чирпан 



          9.    Предложение за решение относно: Отмяна на Наредбата за управление на 

общинските пътища на територията на Община Чирпан и приемане на нова Наредба за 

управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан. 

Вносител: Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан 

          10.          Предложение за решение относно: Приемане на годишен план за 

развитие на социалните услуги за 2018 г. 

Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

          11.        Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните 

разходи на Председателя на Общински съвет - Чирпан за периода януари – март 2017 г. 

Вносител: Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА : 

Председател на Общински съвет - Чирпан 

  


