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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан приема Програма на
Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 г.
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199

На основание чл.21 ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
във връзка ПМС № 67 от 14.04.2010 за заплатите в бюджетните организации и дейности,Общински
съвет - Чирпан
І .Приема, считано от 01.01.2017 г., средни месечни брутни работни заплати на едно лице от
персонала и месечни лимити на средствата за заплати на работещите в Общинска администрация,
дейностите към общинска администрация,
дейностите към ф.”Образование”, неприлагащи
системата на делегиран бюджет и финансирани от общинския бюджет, както следва:
лв
номер
по
дейности
ред

от

Месечен лимит на
средствата
за
заплати

численост

СМБЗ
01.01.2017

82,5

724,05

59 734

74

733,08

54 248

10

577,12

5 771

1
Общинска администрация
2

3

Детски градини-делегирана
държавата дейност
Столове

от

ИЗПЪЛНЕНИ
Е НА
РЕШЕНИЕТО
Приета
програма за
управление и
разпореждане
с общински
имоти
Приети
средни
месечни
брутни
работни
заплати на
едно лице от
персонала и
месечни
лимити на
средствата
за заплати на
работещите
в Общинска
администрац
ия,
дейностите
към общинска
администрац
ия,
дейностите
към
ф.”Образован
ие”,
неприлагащи
системата на

Център за подкрепа за личностно
развитие
7

677.31

4 741

5

Др.дейности по образованието

9,5

617,70

5 868

6

Детски ясли,детски кухни и яслени
групи
в
ДГделегирана
от
държавата
дейност
24

591,60

14 198

Здравен кабинет в детски градини
и училища - делегирана от
държавата дейност
8

721,76

5 774

2

493,58

987

4

7

8

Др.дейности по здравеопазванетоздравен медиатор-делегирана от
държавата дейност

9

Домашен социален патронаж

25

561,08

14 027

10

Центрове
за
обществена
подкрепа-делегирана
от
държавата дейност
12

647,34

7 768

Център за настаняване от семеен
тип-делегирана от държавата
дейност
12

567,62

6 811

12

Клубове на пенсионера и инвалида 3

556,61

1 670

13

Др.дейности по културата

3

555,00

1 665

14

Музей, худ.галерии с местен х-р

8

576,50

4 612

15

Др.дейности по икономиката

12

565,33

6 784

16

Др.дейности по вътр.сигурностзвено за самоохрана
28

550,82

15 423

11

делегиран
бюджет и
финансирани
от общинския
бюджет

17

Чистота

4

476,10

1 904

18

Спортни бази

1

473,83

474

19

ОМП,поддържане на запаси и
мощности/за
оперативните
дежурни за носене на денонощно
дежурство/
5

601,80

3 009

ІІ. Определя, считано от 01.01.2017 г., средни месечни брутни работни заплати на едно лице от
персонала и месечни лимити на средствата за заплати за работещите в Общинско предприятие
„Чистота”, както следва:
номер
по ред

СМБЗ
01.01.2017

численост

от

Месечен лимит на
средствата
за
заплати

1
ОП „Чистота”

668,85

13 377

20
26.01.2017
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На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Прието и
,Общински съвет - Чирпан определя, считано от 01.01.2017 г., основни месечни работни заплати на изпълнено
Кмет на Община, кметове на кметства и кметски наместници, както следва:
1.На Кмет на община и кметовете на кметства, както следва :
1.1. Кмет на Община Чирпан

1 480лв

1.2.Кмет на кметство с. Зетьово 810лв
1.3.Кмет на кметство с. Свобода 790лв
1.4.Кмет на кметство с. Гита

780лв

1.5.Кмет на кметство с. Спасово 740лв
1.6.Кмет на кметство с. Рупките

670лв

1.7.Кмет на кметство с. Винарово 630лв

1.8. Кмет на кметство с.Целина

630лв

1.9.Кмет на кметство с. Средно Градище 610лв
1.10. Кмет на кметство с. Малко Тръново 610лв
1.11. Кмет на кметство с.Ценово 610лв.
1.12. Кмет на кметство с.Яздач 610лв.
2. На кметските наместници, както следва:
2.1 Кметски наместник с. Могилово 550лв
2.2 Кметски наместник с. Държава 550лв
2.3 Кметски наместник с. Димитриево 550лв
2.4 Кметски наместник с. Изворово 550лв
2.5 Кметски наместник с. Златна ливада 540 лв
2.6 Кметски наместник с. Стоян Заимово 510лв.
2.7 Кметски наместник с. Осларка 230лв

Определя за кмет на Община Чирпан, за кметове на кметства и кметски наместници,
допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер
на 1 % върху основната месечна работна заплата, за всяка година зачитаща се за придобит трудов
стаж и професионален опит,съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за организация и Утвърдени
управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината, Общински цени за
извършени
съвет – Чирпан :
разходи за
социални
(служебни)
погребения за
2017

Утвърждава следните цени за извършени разходи за социални (служебни) погребения за 2017 г.:
-

Организация на погребение

-

Некролози

-

Ковчег (дъски или хасе за мюсюлмански погребения)

-

Надгробен знак

-

Превоз на покойник за гр.Чирпан

-

Изкопаване, заравяне и оформяне на гроб

Всичко:

6,00 лв.
29,00 лв.
110,00 лв.

282,00 лв.

-

Превоз на покойник от

и до други населени места
ДДС 20%

202

44,00 лв.

47,00 лв.

Общо:

26.01.2017

6,00 лв.

235,00 лв.

ДДС 20%

Общо:

40,00 лв.

1,00 лв./км
0,20 лв.
1,20 лв./км

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 13, ал. 2 от Закона за публични финанси, Общински съвет – Чирпан:

Изпълнено

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България” 2017 година с
обект: „Ремонт на дневна детска ясла „Д-Р ИВ. СОФКАРОВ”, гр. Чирпан;
2. Приема да осигури финансов принос в размер на 200 000 лв. с ДДС.
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На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от ПМС № 67 от 2010 г. Общински съвет – Изпълнено
Чирпан одобрява численост на персонала от 4 /четири/ щатни бройки в местна дейност
„Осветление на улици и площади” - дейност към Общинска администрация, считано от 1 февруари

2017 г.
Считано от 1 февруари 2017 година, определя средна месечна брутна заплата в размер на 689,70лв.и
месечен лимит на средствата за заплати в размер на 2 759 лв за 4 щ.бр. в местна дейност
„Осветление на улици и площади”.
26.01.2017
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Не е сключен
договор за
администрация, Общински съвет – Чирпан :
дарение
1.Дава съгласие Община Чирпан да дари на Областна дирекция на Министерство на вътрешните поради
работи – Стара Загора за нуждите на РУМВР – Чирпан, 1200 / хиляда и двеста / литра гориво / забрана от
страна на
бензин А-95 / за 2017 г.
МВР
2. Дареното гориво може да бъде използвано само за нуждите на служебните автомобили на РУМВР
– Чирпан.
3. Възлага на Кмета на Община Чирпан да сключи договор за дарение съобразно настоящото
решение.
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На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 Изпълнено
и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС
№ 374/2016г за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017г. и Наредбата за
условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински
съвет –гр.Чирпан:

1.Приема бюджета на община Чирпан за 2017г. както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА 14 024 707 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1./
в т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 8 808 437 лв..
в т.ч.:

Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини
в размер на 7 657 494лв.
1.1.1.2 Събр. средства и извършени плащания от/за сметки за с-ва на ЕС /-/ 251 207 лв
1.1.1.3 Преходен остатък от 2016 г. в размер на 1 402 150лв.
в т.ч.остатък в левове по сметки от предходен период 1 321 696лв;
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходен период 80 454лв
/разпределени по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от
преходния остатък от 2016г./

1.1.2. Приходи за местни дейности 5 216 270 лв.
в т.ч.:
1.1.2.1 Данъчни приходи

872 500лв.

1.1.2.2 Неданъчни приходи 2 215 322 лв.
1.1.2.3Обща изравнителна субсидия
1 504 200лв.

и др.трансфери за местни дейности от ЦБ за общини

в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване

107 500 лв.

1.1.2.4 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране на капиталови разходи в местни
дейности, в размер на
605 900 лв.
1.1.2.5 Трансфери между бюджети по §61-02
в размер на /-/ 200 000лв
1.1.2.6 Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от ЕС по §62-02
в размер на /-/ 50 452лв
1.1.2.7 Временни безлихвени заеми /-/ 9 568лв
в т.ч.

1.1.2.7.1.Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и с-ки за ср-ва от ЕС 18 829лв.
1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в
консолидираната фискална програма /-/ 28 397лв.
1.1.2.8. Друго финансиране /нето/ §93-36 /-/ 476 650лева
1.1.2.9 Преходен остатък от 2016 г.

755 018лв.

/разпределен по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от
преходния остатък от 2016г./

1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 14 024 707 лв., разпределен по дейности и параграфи , съгласно
Приложение № 2
в т. ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 8 808 437лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата
дейности със средства за местни дейности:
1.2.3 За местни дейности в размер на

342 839лв.
4 873 431лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер
на - 1 429 311лева.

2. Приема Инвестиционната програма на Община Чирпан за финансиране на обекти за капиталови
разходи за 2017 година, от собствени бюджетни средства, от целева субсидия за капиталови
разходи, от преходен остатък от постъпления по §40-00”Постъпления от продажби на общински
нефинансови активи” и от постъпления през 2017 по §40-00”Постъпления от продажби на общински
нефинансови активи”, съгласно Приложение №3,
в т. ч.

2.1. финансиране на обекти от целевата субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2017:
605 900 лв.
2.2 Обекти, финансирани от собствени средства и преходен остатък/без остатъка по §40 /
223 938лв.
2.3 Обектите, финансирани с преходен остатък от приходи по § 40-00 ”Постъпления от
продажба на общински нефинансови активи” / постъпили преди 2017г./
184 167лв.
2.4. Обектите, финансирани от приходи през 2017г по § 40-00 ”Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи” / постъпления от 2017г./
104 600лв.

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
3.1. Помощи за погребения 4000 лв.
3.2.Утвърждава разчет за субсидии както следва:
-читалища – 263 706лв./източник субсидия за делегирани от държавата дейности 262 800лв и
преходен остатък от 2016година- 906.лв/ ;
-спортни клубове – 68 000лв.;
-ТД „Средногорец”- 5 450 лв.

4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. СБКО в размер на 3 на сто от средствата за основни трудови възнаграждения
персонала по трудови правоотношения;

на

4.2. Представителни разходи в размер на 10 800лв. на Кмета на Община Чирпан и 200лв. за
Председателя на Общински съвет ;
4.3.Определя средства за представително облекло, в размер на 350лв. за всеки

служител/работник/ от общинска администрация и дейностите към нея .

5.Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи,
/по Приложение №4/
5.1.Определя размера на средствата в рамките на 85% от действителните разходи.

6.Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение № 5.
7.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019/с
показатели по бюджета за 2017 година и прогнозни показатели за 2018 и 2019г/, съгласно
Приложение№6/за приходите/ и Приложение № 7/за разходите/.Одобрява актуализирана бюджетна
прогноза на МБАЛ-гр.Чирпан за периода 2017-2019година, съгласно Приложение № 7А
8. Определя за 2017г. второстепенни разпоредители с бюджет както следва:

8.1 СУ „П.К.Яворов” гр.Чирпан ;
8.2 ОУ„Св.св.Кирил и Методий”гр.Чирпан;
8.3 ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан;
8.4 НУ „Св.Климент Охридски” гр.Чирпан;
8.5 ОУ „Отец Паисий” с.Зетьово;
8.6 ОУ „Кирил и Методий” с.Свобода;
8.7 ОУ „Васил Левски” с.Гита;
8.8 ПГСС-гр.Чирпан
8.9Дейност „Образование”- включваща
неприлагащи системата на делегирани бюджети

дейностите от функция „Образование”,

8.10 Исторически музей-гр.Чирпан, включващ:Исторически музей, Етнографска къща-

с.Спасово , Художествена експозиция- изложбена зала „Г.Данчов- Зографина”;
8.11.Къща музей „Пейо К.Яворов” гр.Чирпан;
8.12.ОП Чистота.

9.Утвърждава Културен календар за 2017 г. -Приложение № 8
10.Утвърждава Спортен календар за 2017 г. -Приложение № 9
11.Утвърждава начален план на разходите за 2017 година на ОП“Чистота“, съгласно
Приложение № 10

12.Предвижда през бюджетната 2017 година да бъдат събрани просрочени вземания
70 000 лв. в т.ч.от наеми на земя и общинско имущество- 70 000лв .

в размер на

Приема информация, че Община Чирпан няма натрупани просрочени задъжения от минали
години.

13.Приема, че Община Чирпан няма намерение за поемане на общински дълг и няма намерение за
издаване на общински гаранции.
14.Определя максимален размер на наличните към 31.12.2017г. задължения за разходи 15 на сто
от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
15.Определя максимален размер наличните към 31.12.2017г. поети ангажименти за разходи 50
на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години
16.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти ,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми , включително и
на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18. Дава съгласие да се кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти .
19.Упълномощава Кмета на общината да ползва временно свободните средства по бюджета на
общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от
държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности и като се спазват
правилата на ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
20. Възлага на Кмета на Общината:
20.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
20.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
20.3 Да разпредели и утвърди одобрените средства
бюджетна класификация и по тримесечия .

по общинския бюджет по пълна

20.4. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с
бюджет.
20.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване
на бюджетната и финансова дисциплина .
20.6 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани
средства от дарения в съответствие с волята на дарителя.
20.7.Да разработва детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински
проекти , в съответствие с изискванията на управляващия орган и МФ
21 Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
21.1. В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължение в съответната делегирана от държавата дейност.
21.2.В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от

една дейност в друга, в границите на една бюджетна функция, без да изменя общия размер на
разходите.
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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
3300,00 лв. без ДДС, за продажба на 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.

Проведен
търг.
Извършена
продажба на
имота.

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по подготовката и
провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална
тръжна цена.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Приета
администрация и във връзка с чл.43, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на наредба
дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката,
Общински съвет – Чирпан приема Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и
средни училища в град Чирпан, съгласно Приложение № 1.
Приложение № 1 - Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни
училища в град Чирпан
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан
обявява следните имоти :
1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 695 (шестстотин деветдесет и пет) кв. м,
представляващ УПИ VСПТУ по селско стопанство (пет) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) по плана на
града, ведно с построената в него учебна работилница „Ремонтно дело” със ЗП 275 (двеста
седемдесет и пет) кв. м, МК, на 1 (един) етаж, постр. 1971 г., при граници: север: УПИ ІVгазстанция;
изток – улица; юг – улица; запад – улица.
2. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 8070 (осем хиляди и седемдесет) кв. м,
представляващ УПИ ІІІПУЦ (трети за ПУЦ) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) по плана на
града, ведно с построените в него:
2.1. Учебна работилница „Шлосерство и ССМ” със ЗП 440 (четиристотин и
четиридесет) кв. м, МК, на 1 (един) етаж, постр. 1972 г.;
2.2. Навес със ЗП 720 (седемстотин и двадесет) кв. м, мет. констр. с тухлен пояс, на 1

Обявен за
публична
общинска
собственост.
Съставени
актове за
публична
общинска
собственост
на имотите.

(един) етаж, постр. 1990 г., при граници на поземления имот: север – УПИ І12 класно специално училище; изток
– УПИ ІІСПТУ по селско стопанство и СПТУ по машиностроене; юг – улица и УПИ Vрезервен терен; запад – УПИ Vрезервен терен и
УПИ ІVЦУТНТ.
3. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 54455 (петдесет и четири хиляди
четиристотин петдесет и пет) кв. м, представляващ УПИ IIСПТУ по селско стопанство и СПТУ по машиностроене
(втори) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) по плана на града, ведно с построените в него:
3.1. Училищна сграда със ЗП 1280 (хиляда двеста и осемдесет) кв. м, РЗП 6077 (шест
хиляди и седемдесет и седем) кв. м, МК, на 4 (четири) етажа и сутерен, постр. 1972 г.;
3.2. Общежитие с работилница с РЗП 746 (седемстотин четиридесет и шест) кв. м, МК,
на 2 (два) етажа, постр. 1962 г.;
3.3. Ремонтни работилници със ЗП 728 (седемстотин двадесет и осем) кв. м, МК, на 1
(един) етаж, постр. 1948 г.;
3.4. Гараж автомобили със ЗП 529 (петстотин двадесет и девет) кв. м, МК, на 1 (един)
етаж, постр. 1948 г.;
3.5. Хангар за трактори със ЗП 390 (триста и деветдесет) кв. м, МК, на 1 (един) етаж,
постр. 1972 г.;
3.6. Хангар за трактори със ЗП 259 (двеста петдесет и девет) кв. м, МК, на 1 (един)
етаж, постр. 1972 г., при граници на поземления имот: север – улица; изток – улица; юг – УПИ
ІVГазстанция и улица; запад – УПИ ІІІПУЦ и УПИ І12 класно специално училище.
4. Урегулиран поземлен имот с площ 16850 (шестнадесет хиляди осемстотин и петдесет)
кв. м - УПИ І12-класно специално училище (първи) в кв. 113а (сто и тринадесет буква ”а”) по плана на града, при
граници: север – улица; изток – УПИ ІІСПТУ по селско стопанство и СПТУ по машиностроене; юг – УПИ Vрезервен терен и
УПИ ІVЦУТНТ; запад – улица,
за публична общинска собственост.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.15, ал.3 от Закона за устройството на територията и чл.41, ал.1, т.9 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Чирпан
съвет дава съгласие за промяна на регулацията на УПИ ХVІІ „За производствена и складова дейност” в
кв.109 по плана на гр. Чирпан и промяна на уличната регулация от о.т.459а до о.т.459, като към УПИ
ХVІІ „За производствена и складова дейност” се присъединава общинско място с площ 986 кв.м.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан обявява
улица от о.т. 459а до о.т. 459 по плана на гр. Чирпан, с площ 986 кв.м., за частна общинска собственост.
След влизане в сила на ПУП-ПР и ПУР на гр. Чирпан в кв.109, с оглед прилагането на
промяната, Община Чирпан да продаде на „Агрозлатекс” ООД общинското място с площ 986 кв.м.,
присъединено към УПИ ХVІІ „За производствена и складова дейност” в кв.109 по плана на града, за
сумата 14 790,00 лв. без ДДС, съгласно цените, определени с Решение №530 / 31.03.2007 г. на

След влизане
в сила на ПУП
в кв.109 в гр.
Чирпан, е
извършена
продажба на
имота.

Общински съвет – Чирпан.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.15, ал.3 от Закона за устройството на територията и чл.41, ал.1, т.9 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Чирпан
съвет дава съгласие за промяна на регулацията на УПИ ІІ-381 в кв.21 по плана на с. Средно Градище и
промяна на уличната регулация на улица о.т.191а-192-а и улица с о.т.193-194, като към УПИ ІІ-381 се
присъединава общинско място с площ 177 кв.м.

След влизане
в сила на ПУП
в кв.21 в с. Ср.
Градище, е
извършена
продажба на
имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан обявява
улица с о.т.191а-192-а и улица с о.т.193-194 по плана на с. Средно Градище, с площ 177 кв.м., за частна
общинска собственост.
След влизане в сила на ПУП-ПР и ПУР на гр. Средно Градище в кв.21, с оглед прилагането
на промяната, Община Чирпан да продаде на „Градище Агро” ООД общински места с обща площ 177
кв.м., присъединени към УПИ ІІ-381 в кв.21 по плана на селото, за сумата 531,00 лв. без ДДС, съгласно
цените, определени с Решение №530 / 31.03.2007 г. на Общински съвет – Чирпан.
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Възложен и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на
изработен
територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на Кмета на Община Чирпан да възложи
ПУП
изработването на проект за ПУП – ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната
територия за елементи на техническата инфраструктура за имот 000532- полски път в землището на
гр.Чирпан, Община Чирпан, с цел смяна на предназначението на имота във връзка с изграждане на
довеждащ път до ПСОВ.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан
ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на
урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за имот 000532- полски път в
землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с цел смяна на предназначението на имота във връзка с
изграждане на довеждащ път до ПСОВ.

Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи решението на
Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –ПП /Парцеларен план/ извън границите на

урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за имот 000532- полски път в
землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, с цел смяна на предназначението на имота във връзка с
изграждане на довеждащ път до ПСОВ , съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
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На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация Общински съвет – Чирпан:
УТВЪРЖДАВА платен годишен отпуск както следва : от 06.02.2017 г. до 13.02.2017 г. /
включително /, общо 6 / шест / дни на Кичка Тонева Петкова - Кмет на Община Чирпан.

От общо 21 общински съветници, присъстват 20 , от които „за” – 20, „против” – няма,
„въздържали се” – няма.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната Одобрено
администрация (ЗМСМА), чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и писмо БЮ № 1/08.02.2017
година на Министерство на финансите –Указания за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2018-2020г, Общински съвет – Чирпан :
1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза на Община Чирпан за периода 2018-2020 година
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, както следва:
1.1.По прихода,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
1.2.По разхода ,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
2. Одобрява за периода 2018-2020г прогноза за приходите и разходите на контролирани от
общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по
бюджета на общината, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 3
3.Определя максимален размер на наличните към края на 2018, 2019 и 2020 година задължения
за разходи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години
преди, съответно 2018, 2019 и 2020г; ограничението не се прилага за задължения за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения;
4. Определя максималния размер на наличните към края на 2018, 2019 и 2020 година поети
ангажименти за разходи 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години преди, съответно 2018, 2019 и 2020г.; ограничението не се прилага за ангажименти за
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
5. През периода 2018-2020 година Община Чирпан да не поема общински дълг, освен поет
безлихвен заем от ПУДООС.

28.02.2017

214

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет - Чирпан прави следните промени в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Чирпан, както следва :

Чл. 54 в Отдел «Местни данъци и такси» т. 1 се променя и придобива следния вид:
1.

(изм. с реш.№419/ 25.05.06г., изм. с реш. № 94/ 26.06.08) Удостоверение
за данъчна оценка :
1.1. Обикновена услуга – срок за изготвяне 5 дни

Лева

1.2. Експресна услуга – срок за изготвяне 24 часа

7.00
15.00

1.3 (нова с реш. № 394/22.02.2010г.) Областния управител се
освобождава от заплащането на такса за издаване на удостоверение
за данъчна оценка;

безплатно

1.4 /нова с Реш.№ 571/24.02.2011г./ за издаване на удостоверение
за данъчна оценка на имоти- държавна собственост, ведомствата не
заплащат такси.

безплатно

стар текст:
1.

(изм. с реш.№419/ 25.05.06г., изм. с реш. № 94/ 26.06.08)
Удостоверение за данъчна оценка :
1.1. Обикновена услуга – срок за изготвяне 14 дни
1.2. Бърза услуга – срок за изготвяне 7 дни
1.3. Експресна услуга – срок за изготвяне 24 часа
1.4 (нова с реш. № 394/22.02.2010г.) Областния управител се
освобождава от заплащането на такса за издаване на

Лева

3.00
6.00
15.00

удостоверение за данъчна оценка;
безплатно

1.5 /нова с Реш.№ 571/24.02.2011г./ за издаване на не на удостоверение за
данъчна оценка на имоти- държавна собственост, ведомствата не
заплащат такси.

безплатно
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.9, чл.14, ал.1, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Чирпан допълва Раздел І – Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при заявен интерес,
на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за
2017 год., със следния имот:

Проведен
търг за
отдаване под
наем.
Имотът е
отдаден под
наем.

Магазин за продажба на хранителни стоки в с.Свобода с площ 32,50 кв.м. /в сградата на
кметството/.
Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под наем на
имота, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена от 71,50 лв. без ДДС.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Сключен
администрация, чл.14, ал.6 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1, ал.2 и ал.4 от договор за
наем.
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
„Бридж клуб Чирпан” – гр. Чирпан с ЕИК 176600995, седалище и адрес на управление гр. Чирпан, ЖК
„Младост”, бл.4, вх.Б, ап.49, представлявано от Тошко Димитров Сталев с ЕГН ****, имот частна
общинска собственост: помещение с площ от 18 кв.м., находящо се в западната част на ІІ-я етаж в
сграда Бивше енергоснабдяване на ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан.
Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем със Сдружение с нестопанска
цел „Бридж клуб Чирпан”, за срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 4,50 лв. без ДДС

/съгласно наемните цени, определени с Решение №170 / 01.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан/.
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет – Чирпан определя пасищата, мерите и ливадите за
индивидуално ползване, съгласно приложения списък по категории, за които да се сключат договори
за ползване за стопанската 2017/2018 год.
2. На основание чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет – Чирпан, определя размера на пасищата, мерите и ливадите в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в
имоти от осма до десета категория. За говеда, предназначени за производство на месо и за животни от
автохтонни /местни/ породи нормата е съответно до 20 и 40 дка за 1 ЖЕ, в зависимост от категорията
на имотите.За правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени
за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие” и
„Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично
животновъдство, се разпределят имоти до 0.15 животинска единица на хектар, независимо от
категорията на имотите.
3. На основание чл.37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на общината да сключи договори за ползване за
7 стопански години, на наемна годишна цена за пасища, мери в размер 5.00 лв./дка и за ливади 7.00
лв./дка. Срок на плащане – в 14 – дневен срок от сключване на договора.
4. На основание чл.37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем
чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.Договорите се сключват за една
стопанска година с начална тръжна годишна цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка и за ливади в
размер 8.00 лв./дка.
5. На основание чл.37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища, мери и ливади се отдават под
наем чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни за срок от една стопанска година
с начална тръжна годишна цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка и за ливади в размер 8.00
лв./дка.

Извършено
разпределение
на пасищата.
Сключени
договори за
наем.

6. Възлага на Кмета на община Чирпан да организира изпълнението на настоящото
решение.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на Възложен,
територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на Кмета на Община Чирпан
да възложи изработен и
одобрен ПУП.
изработването на проект за ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за
елементи на техническата инфраструктура– довеждащ водопровод и довеждащ колектор- допълнение към
одобрен Парцеларен план с Решение № 120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан, с цел проектиране на
трасета за преминаване през имоти № 000467- канал (р.Текирска), № 000485 и № 147126 по
земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна регулация на гр.Чирпан, в кв.”Текира”.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан
ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на ПУП – ПП /Парцеларен план/ извън границите на
урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– довеждащ водопровод и
довеждащ колектор- допълнение към одобрен Парцеларен план с Решение № 120/31.07.2012 г. на
Общински съвет Чирпан, с цел проектиране на трасета за преминаване през имоти № 000467- канал
(р.Текирска), № 000485 и № 147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна регулация на
гр.Чирпан, в кв.”Текира”.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи решението на Общински
съвет за разрешаване изработването на ПУП –ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната
територия за елементи на техническата инфраструктура, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
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Обн. ДВ
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ,чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията,
бр.23/17.03.17
Общински съвет гр.Чирпан одобрява Проекта за ПУП –Парцеларен план за обект: ”Довеждащ път- имот №
г.
000532 до ПСОВ в имот № 147180”, в землището на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.
Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП- Парцеларен план от Общински съвет гр.Чирпан за
общински обект от първостепенно значение, може да се обжалва или протестира в 14 /четиринадесет/
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.
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На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Обн.ДВ
Общински съвет гр.Чирпан одобрява проекта за ПУП- План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. бр.25/24.03.17
г.
459а - 459б - 459в - 459 и План за регулация /ПР/ за УПИ ХVIІ- „За производствена и складова дейност”
в кв.109 по плана на гр.Чирпан.
Проектите предвиждат отпадане на улица с о.т. 459а - 459б - 459в - 459, вследствие на което
986 кв.м. общинско място да бъде присъединено към УПИ ХVІІ-„За производствена и складова
дейност” в кв. 109 по плана на гр.Чирпан.
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 ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Общински съвет - Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати решението в 7дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за
устройство на територията.
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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.
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,
Проектите за изменение на ПУП предвиждат отпадане на улица с о.т. 191а- 192а (69
кв.м.) и улица с о.т.193-194 (108 кв.м.) , вследствие на което общо 177 кв.м. общинско място от двете
улици се присъединяват към УПИ II-381, кв.21 по плана на с. Средно Градище.
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

Обн.ДВ
бр.25/24.03.17
г.

разпоредбите на 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 7дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за
устройство на територията.
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На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Обн.ДВ
Общински съвет гр.Чирпан одобрява Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план извън бр.25/24.03.17
г.
границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на
пътна връзка на ПИ 083018, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан Област
Стара Загора.
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 ал.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
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На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Обн.ДВ
Общински съвет гр.Чирпан одобрява Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план извън бр.25/24.03.17
г.
границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на
пътен достъп на ПИ 083022, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан,
Област Стара Загора.
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 ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Общински съвет гр.Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати решението в 7дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за
устройство на територията.
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На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Обн.ДВ
Общински съвет гр.Чирпан одобрява Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план извън бр.25/24.03.17
г.
границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- изграждане на
външно ел.захранване и водопроводно отклонение на ПИ 083022, местност ”Кармък дере” в
землището на с.Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора.
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 7дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за
устройство на територията.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.17, ал.2, т.4 и чл.29, ал.1, т.3 от Закона за културното наследство
Общински съвет – Чирпан реши:

Приет
съгласуван
правилник

Приема съгласувания с Министерство на културата Правилник за устройството и дейността на
Къща музей „П.К. Яворов”, гр.Чирпан
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Избран
администрация, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.5 и чл.141, ал.3 от Търговския закон и управител
чл.9, ал.1, т.10 и чл.22, ал.1 от Наредбата за учредяване на търговските дружества и за реда за
упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества,
Общински съвет – Чирпан реши :
1. Избира за управител на търговско дружество със 100 % общинско участие „МБАЛ –
Чирпан” ЕООД д-р Неделчо Радев Тотев.
2. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да сключи договор за управление с новия
управител.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Избран
администрация, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.5 и чл.141, ал.3 от Търговския закон и управител
чл.9, ал.1, т.10 и чл.22, ал.1 от Наредбата за учредяване на търговските дружества и за реда за
упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества,
Общински съвет – Чирпан реши :
3. Избира за управител на търговско дружество със 100 % общинско участие Медицински
център „Д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД д-р Минка Георгиева Еремиева.
4. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да сключи договор за управление с новия
управител.
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На основание чл.21, ал.1, т.24 и във връзка с чл44, ал.1, т.7 от Закона за местното Приет отчет
самоуправление и местната администрация Общински съвет – Чирпан приема отчета на кмета на
община Чирпан за изпълнение актовете на Общински съвет – Чирпан за периода месец юли 2016 г. –
месец декември 2016 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Приет отчет
администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните Общински съвет – Чирпан реши :
1. Приема отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните при Община Чирпан за 2016 г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите във връзка с чл.198в, ал.4, т.9, 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
07.03.2017 г., 10,30 часа, Стайко Иванов Генов – заместник - кмет на Община Чирпан.
2. Дава съгласие представителя на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в
обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора – Стайко Иванов Генов – заместник -

кмет на Община Чирпан, по точки 1,2,3 и 4 от дневния ред да изрази становище „за”.
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На основание чл.2, т.3 във връзка с чл.11 и чл.14 от Наредбата за реда и начина на отпускане на Отпусната
еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и чл.21, помощ
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Чирпан:
1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Деньо Петров Денев, ЕГН, адрес : село
Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора, в размер на 500 / петстотин / лева .
2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Чирпан.
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На основание чл.2, т.5 във връзка с чл.9 от Наредбата за реда и начина на отпускане на Отпусната
еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и помощ
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет – Чирпан:
1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Ангел Вълчев Троев, ЕГН, адрес
: село Димитриево, община Чирпан, област Стара Загора, в размер на 460 /
четиристотин и шестдесет / лева.
2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Чирпан.
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На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация и чл.15, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Общински съвет – Чирпан:

1. УТВЪРЖДАВА платен годишен отпуск, както следва : от 06.03.2017 г. до 24.03.2017 г.
/включително/, общо 15 / петнадесет / дни на Даниела Иванова Драгийска –
Председател на Общински съвет - Чирпан.
2. За периода на отсъствието ми да бъда замествана от Гено Николаев Генов
– общински съветник.
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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 Приета
публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за актуализация

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Чирпан, Общински съвет – гр.Чирпан ,
1.Увеличава плана на общинските приходи със сумата + 5 950

лева ,

както следва:
1.1.По § 24-04”Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”
+ 3940 лева;
1.2.По § 24-06”Приходи от наем на земя”

+ 2010 лева;

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

2.1.Доф.на дел.от държ.дейност 326 “Професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка”
+ 2 010 лева
в т.ч. §1015 ”Материали ”

+ 2 010 лв

2.2.Местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”

0лева

в т.ч.§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения + 2 000 лв.
в т.ч. „Реверс осмоза-колона” за „МБАЛ-Чирпан” ЕООД
§1020”Разходи за външни услуги”

+ 2 000 лв.
-2 000 лв.

2.3.Местна дейност 740 “ Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с
местен характер”
+ 3 940 лева
в т.ч. §1015 ”Материали ”
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+ 3 940 лв

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Проведен
администрация и чл.8, ал.9, чл.14, ал.1, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински търг за

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
2017 год., със следния имот: Помещение с площ 12,00 кв.м. в гр. Чирпан, ул. „Яворов” /до хотел
„Чирпан”/.

отдаване под
наем.
Имотът е
отдаден под
наем.

Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под наем на
имота, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена от 36,00 лв. без ДДС.
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На основание чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Приет списък
администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3 ал.1 и 2 от Наредбата за реда за
управление и разпореждане с общинските жилища, Общински съвет – Чирпан приема списък за
разпределение на общинските жилища по брой, вид и местонахождение за 2017 г., както следва:
І. Жилища за отдаване под наем:
1. Апартамент №9, ет.ІІ
2. Апартамент №51, ет.ІX

–бул. “Г. Димитров”65 - АОС №104
бул. “Г. Димитров”65-

-„-

3. Апартамент №74.вх.В,етVІІ -ЖК”Младост”бл.1- АОС №24
4. Апартамент №4,вхА,етІ

- ЖК”Младост” – бл.4 - АОС №23

5. Апартамент №14, ет.ІV

– ул. “Шерампол”24 – АОС №25

6. Апартамент №16, ет.ІV

– ул. “Шерампол”24 - АОС №25

7. Апартамент №20, ет.V

– ул. “Шерампол”24 - АОС №25

8. Жил. сграда- 2 бр. жилища – ул. “Д. Недев”3 - АОС №145
9. Жил. сграда -2 бр. жилища – ул. “А. П. Стоянов”9 – АОС №96
10. Жилищна сграда

- ул. “Л. Каравелов”10- АОС №44

11. Жил. сграда

– ул. “Л. Каравелов”12- АОС №45

12. Жил. сграда

– ул. “Л. Каравелов”12А - АОС №45

13. Жил. Сграда- 2 бр.жилища- ул. “Л. Каравелов”14 -АОС №46

14. Жил. сграда

– ул. “Л. Каравелов”16 - АОС №49

15. Жил. сграда – 2 бр.жилища– ул. “Гита и Георги”3 - АОС №60
ІІ. Жилища за продажба – няма
ІІІ. Ведомствени жилища:
1. Апартамент №2, ет.І

– бул. “Г. Димитров”26 - АОС№ 83

2. Апартамент № 41,ет.VІІІ

- бул”Г.Димитров”- 65-АОС №104

3. Апартамент № 19,ет.VІІ

- ЖК”Младост”-бл.1- АОС №1431

ІV. Резервни жилища:
1. Апартамент №18,вх.Б, ет.4 – бул”Г.Димитров”-24- АОС №3
2. Апартамент № 27,ет.VІІ,вхА- ЖК”Младост”-бл.4- АОС № 23
Предназначението на жилищата може да се променя съобразно потребностите на
общината, с ново решение на Общинския съвет.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Сключен
администрация, чл.14, ал.6 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1, ал.2 и ал.4 от договор за
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински наем.
съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел
„Туристическо дружество Средногорец” - гр. Чирпан, с ЕИК 123669033, седалище и адрес на
управление гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” №67, представлявано от Георги Вълчев Жеков, имот
частна общинска собственост: стаи №: 1, 3 и 4 с обща площ 52,50 кв.м., находящи се в сградата на ул.
„Вола” №2, гр. Чирпан – УПИ IX-1280, кв. 101”а” по плана на гр.Чирпан.
Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за отдаване под наем на обекта, за
срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 13,00 лв./месец без ДДС /съгласно наемните цени,
определени с Решение №170 / 01.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан/.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Предстои
администрация и §12, точка 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и сключване на
договор за
допълнение на Закона за водите, Общински съвет - Чирпан:
наем за
1. Открива процедура за избор на оператор на язовирните стени за възлагане Язовир - с.
стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез предоставяне под наем на следните язовири – Рупките. За
останалите
публична общинска собственост:
имоти няма
1.1. Язовир – имот №000025, землище на с. Рупките, м. „Гитенска вода”, 97.786 дка
кандидати.
1.2. Изкуствена водна площ – имот №000211, землище на с. Средно Градище, 28.898 дка
1.3. Язовир – имот №000162, землище на с. Димитриево, м. „Горните ливади”, 37.423 дка
1.4. Язовир – имот №000008, землище на с. Гита, м. „Малко саплии”, 40.986 дка
1.5. Язовир – имот №000258, землище на с. Свобода, м. „Минчева чешма”, 96.668 дка
1.6. Язовир – имот №000320, землище на с. Изворово, м. „Пеньовска чешма”, 46.116 дка
2. Изборът на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване.
3. Определя начална тръжна цена – 25,00 лв. / дка за година без ДДС:
1.1. Язовир - с. Рупките, имот №000025 – 2444,65лв. без ДДС.
1.2. Изкуствена водна площ - с. Средно Градище, имот №000211 – 722,45лв. без ДДС.
1.3. Язовир - с. Димитриево, имот №000057 – 935,57 лв. без ДДС.
1.4. Язовир - с. Гита, имот №000008 – 1024,65 лв. без ДДС.
1.5. Язовир - с. Свобода, имот №000258 – 2416,70 лв. без ДДС.
1.6. Язовир - с. Изворово, имот №000320 – 1152,90 лв. без ДДС.
4. Определя срок на договора за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията
на язовирите - 10 /десет/ години;
5. Определя депозити и гаранции:

5.1. Депозит за участие в търга – началната тръжна цена на съответния имот /без ДДС/.
5.2. Гаранция за сключване на договор :
- за язовири до 50 дка вкл. – 1000,00 лева
- за язовири от 50 до 100 дка вкл. – 2500,00 лева
- за язовири над 100 дка – 3500,00 лева
6. Специфични условия към участниците в търга: участниците в търга да бъдат физически
лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служители хидроспециалисти за
осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на
съоръженията към тях, възложени му от собственика.
7. Определя следните договорни условия:
7.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно
чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на воден обект.
7.2. Операторът се задължава да спазва изискванията на действащото законодателство,
касаещо осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях,
както и правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната
инфраструктура.
7.3. Операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната
среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно
– хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.
7.4. Операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за
изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и
сигурността на язовира.
8. Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на гореописаните имоти.
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и Извършено

ползването на земеделските земи, Общински съвет – Чирпан определя пасищата и мерите за
индивидуално ползване, съгласно приложения списък по категории, за землищата както следва:
с.Стоян Заимово – 518.691 дка, с.Могилово -726.530 дка, с.Изворово - 344.119 дка и с.Средно Градище
– 864.834 дка. за които да се сключат договори за ползване за стопанската 2017/2018 год.
2. На основание чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет – Чирпан, определя размера на пасищата, мерите и ливадите в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в
имоти от осма до десета категория. За говеда, предназначени за производство на месо и за животни от
автохтонни /местни/ породи нормата е съответно до 20 и 40 дка за 1 ЖЕ, в зависимост от категорията
на имотите.За правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени
за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие” и
„Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично
животновъдство, се разпределят имоти до 0.15 животинска единица на хектар, независимо от
категорията на имотите.
3. На основание чл.37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на общината да сключи договори за ползване за
7 стопански години, на наемна годишна цена за пасища, мери в размер 5.00 лв./дка.Срок на плащане –
в 14-дневен срок от сключване на договора.
4. На основание чл.37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, останалите свободни пасища и мери от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез
търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.Договорите се сключват за една
стопанска година с начална тръжна годишна цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка.
5. На основание чл.37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища и мери се отдават под наем
чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни за срок от една стопанска година с
начална тръжна годишна цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка.
6. Възлага на Кмета на община Чирпан да организира изпълнението на настоящото
решение.

разпределение
на пасищата.
Сключени
договори за
наем.
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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
изменя и допълва свое решение № 151 / 27.09.2016 г., като т.1 от решението се изменя и придобива
следната редакция :
1.

Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства с проект: „Реконструкция на улици в
община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село
Свобода и село Гита“, както следва:



Ул. „Братя Даскалови”, гр. Чирпан от о.т. 78 до н.к. 162 от км 0+000 до км 1+115.921, с
обща дължина- 1115,92 м.
Бул. „Георги Димитров”, гр. Чирпан от о.т. 90(91) до о.т. 517 от км 0+010 до км 1+024.7, с
обща дължина- 1014,70 м.
Улица от о.т. 150 до о.т. 161, село Свобода от км 0+200 до км 0+411.35, с обща дължина211,35 м.
Улица „9-ти септември”, село Гита от о.т. 79 до о.т. 115 от км 0+000 до км 0+549.25, с
обща дължина- 549,25 м.
Улица от о.т. 23 до о.т. 40а, село Зетьово от км 0+000 до км 0+245.21, с обща дължина245,21 м.
Улица от о.т. 106 до о.т.108 село Зетьово от км 0+000 до км 0+174.46 с обща дължина174,46 м.
Улица от о.т. 101 до о.т. 140, село Зетьово от км 0+000 до км 0+289.83, с обща дължина289,83 м.








Съгласуван,
има
разрешение за
строеж

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.
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Общински съвет – Чирпан потвърждава точки 2,3 и 4 от свое решение № 151 /
27.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл.7, чл.8, чл.9, чл.9б, чл.123, ал.3 и чл.127 от Закона за
местните данъци и такси и чл.3, ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност Общински съвет – Чирпан приема следните

Приети и
актуализирани промени в
наредба

изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Чирпан, както следва :

§ 1. Чл.2, ал.1, т.8 се отменя.

Стар текст на чл.2, ал.1, т.8 : „туристическа такса”.

§ 2. Чл.4, ал.1, т.4 и т.5 се отменят.

Стари текстове на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 :
„4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на
услуги;”
„5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата
услуги.”

§ 3. Чл.55, ал.1 се отменя.

Стар текст на чл.55, ал.1 : „За не събрана такса по чл. 31, ал. 3 на физическите лица се
налага глоба в размер от 20.00 до 200.00 лв., а на юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер от 100.00 до 500.00 лв. (чл. 127 от АР на ЗИМ на ЗМДТ, ДВ, бр. 119/2002 г.)”

§ 4. Чл.55, ал.2 придобива следната редакция: За подаване на декларация с невярно
съдържание по чл. 18б на физическите лица се налага глоба от 50 до 200 лв., а на юридическите лица и
едноличните търговци - от 100 до 500 лв.”

Стар текст на чл.55, ал.1 : За подаване на декларация с невярно съдържание по чл. 18б на
физическите лица се налага глоба от 50 до 200 лв., а на юридическите лица от 100 до 300 лв. при
повторно нарушение на физическите и юридическите лица се налага глоба от 150 до 500 лева.

§ 5. Параграф 8 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Чирпан се отменя.

Стар текст на § 8 : „На физически или юридически лица, които имат задължения към
Общината се отказва извършването на услуги по тази Наредба, до погасяване на дължимите
суми.”
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.193, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, във връзка с реализация на
проект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение
на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Чирпан по Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.” – Обект „Довеждащ водопровод и колектор до ПСОВ гр. Чирпан - допълнение към
одобрен Парцеларен план с Решение №120 / 31.07.2012 г. на общински съвет – Чирпан”, Общински
съвет – Чирпан:
1. Дава съгласие Кметът на общината да сключи договор за учредяване на право на
преминаване в полза на Община Чирпан през частен имот, с неговия собственик ЕТ „Корели-Т-Петър
Трендафилов”, седалище гр. Чирпан, ул. „Найден Стоянов” №40, а именно:
Нива с площ от 0,821 дка, четвърта категория, съставляваща имот №147126 по плана за
земеразделяне на гр. Чирпан - площ на сервитута в имота: 29,00 кв.м.
2. Одобрява пазарната стойност на еднократното обезщетение, определено от лицензиран
оценител, което Община Чирпан да изплати на собственика на частния имот ЕТ „Корели-Т-Петър
Трендафилов”, след подписване на договора, в размер на 32,00 лв.
Упълномощава Кмета на Общината да започне преговори за сключване на договор със

Сключен
договор за
право на
преминаване в
полз на
Община
Чирпан.

собственика на цитирания имот.
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На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Обн.ДВ
Общински съвет гр.Чирпан одобрява Проекта за ПУП –ПП /Парцеларен план/ извън границите на бр.30/11.04.17
г.
урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– „Довеждащ водопровод и
довеждащ колектор до ПСОВ- допълнение към одобрен Парцеларен план с Решение №
120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан, преминаващи през имот № 000467- канал (р.Текирска) и
продължаващи през имоти № 000485 и № 147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна
регулация на гр.Чирпан, в кв.”Текира, Община Чирпан, Област Стара Загора”.
Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП- Парцеларен план от Общински съвет гр.Чирпан
за общински обект от първостепенно значение, може да се обжалва или протестира в 14
/четиринадесет/ 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 7дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за
устройство на територията.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Приет
администрация във връзка с чл.17, ал.2, т.4 и чл.29, ал.1, т.3 от Закона за културното наследство съгласуван с
Министерство
Общински съвет – Чирпан реши:
на културата
Приема съгласувания с Министерство на културата Правилник за устройството и дейността на Правилник за
Исторически музей гр. Чирпан
устройството
и дейността
на
Исторически
музей
гр.
Чирпан
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Чирпан реши:

Приета
програма

1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
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На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Приет отчет
администрация Общински съвет - Чирпан приема отчет за изпълнение на общинския план за
интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите, за 2016 г.
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На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Приет план –
администрация Общински съвет - Чирпан приема План за интеграция на ромите в община Чирпан за действащ
проект
2017 г.
„Социално
включване“
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На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.52 ал.8 от Закона за управление на отпадъците и Приет отчет
Програма за управление на отпадъците приета с решение № 267 oт 21.07.2005г., актуализирана с
Решение № 555 oт 27.01.2011г. на Общински съвет – гр. Чирпан.
1.Приема отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на територията на
Община Чирпан за 2016 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет - Чирпан Изпълнено
1.
Дава съгласие община Чирпан да постави паметен знак, на който да бъдат изписани имената на
дейците от Чирпан и Чирпанско, участвали в освободителното движение на българите от Македония и
Одринска
Тракия.
2.
Определя имената на дейците от Чирпан и Чирпанско, които да бъдат изписани върху паметния
знак, както следва:

- Пейо Крачолов Яворов (1878-1914)
- Костадин Пеев Крачолов (1884-1906)

- Пейо Радев Гарвалов (1876-1907)
- Христо Манов Нанев (1878-1906)
- Стефан Петков (Сиркето) (1876-1928)
- Стефан Николов Аврамов (1884-1953)
- Пеньо Шиваров (1873-1919)
- Неделчо Гарванов (1867 - 1917)
3.
Определя паметния знак да бъде поставен до съществуващия паметен знак на войводата
Костадин
Нунков,
намиращ
се
в
град
Чирпан.
4.
Дава съгласие да се отпуснат 600 лв. от бюджета на община Чирпан за покриване разходите по
поставяне на паметния знак.

30.03.2017

250

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет - Чирпан реши:
Упълномощава представителят на Община Чирпан, съгласно решение № 327 / 21.08.2013 г. на
Общински съвет – Чирпан, в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД,
гр.Стара Загора - Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан, да гласува «за» по т.1 и т.2 от дневния ред
на извънредно ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на
10.04.2017 г., 11.30 часа, а именно :

1. Вземане на решение от общото събрание на акционерите за одобряване /
потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно
учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на
Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции
при реализирането на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната
медицинска помощ, който ще бъде финансиран по Оперативна програма «Региони в
растеж» 2014 – 2020 г., във връзка с прието решение № 95 / 26.01.2017 г. на
Министерския съвет за сключване на безвъзмездни договори за учредяване на
ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерството на
здравеопазването във връзка с реализирането на проекта.
2. Приемане на разработена от Съвета на директорите програма, която да съдържа
конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за
постигане и / или запазване на устойчиво развитие на дружеството.

Изпълнено
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1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет гр.Чирпан одобрява Изпратена
приемане на учредяване на безвъзмездно ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за преписка
държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на МРРБ.
Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ
гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан,
Община Чирпан, Област Стара Загора.

в

2.Възлага на Кмета на Община Чирпан да предприеме необходимите законосъобразни
действия свързани с учредяване на безвъзмездно ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона
за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на
Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ
гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан,
Община Чирпан, Област Стара Загора.
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1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет гр.Чирпан Изпратена
одобрява приемане на учредяване на ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за преписка
държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.104 от Закона за водите (ЗВ) в полза на Община Чирпан МРРБ.
за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ
гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан,
Община Чирпан, Област Стара Загора.
2.Възлага на Кмета на Община Чирпан да предприеме необходимите законосъобразни
действия свързани с учредяване на ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната
собственост (ЗДС), във връзка с чл.104 от Закона за водите (ЗВ) в полза на Община Чирпан за
изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ
гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан,
Община Чирпан, Област Стара Загора.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с чл.90, ал.2, т.2 от АПК, допуска предварително
изпълнение на решението на Общински съвет с цел защита на особено важен обществен интерессключване на договор за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чирпан“,
по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура

в

BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни В и К проекти–компонент 2“ по оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 год.“ и с оглед предотвратяване на опасността от закъснение по
изпълнението на проекта, от което може да последва значителна или трудно поправима вреда.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 23, т.4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Чирпан реши:

Приет доклад

1. Приема „Доклад за изпълнение на Плана за развитие на Община Чирпан за 2016 година”.

27.04.2017

254

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 IІІ – „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на Община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год., със следния имот частна общинска
собственост, находящ се в с. Средно градище, Община Чирпан, област Стара Загора: Урегулиран
поземлен имот с площ 720 кв.м., представляващ УПИ VII-369 „КОО” в кв. 29 по плана на селото, при
граници на имота: УПИ III “За градина и детска площадка” и улици. За имота е съставен АЧОС №2717 /
08.06.2016 г.

Възложена и
изготвена
пазарна
оценка
за
продажба на
имота.

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба
на имота чрез публичен търг.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Отменено от
Стара
администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан обявява АС
Загора
имот:
Застроен парцел V с площ 10 080 кв.м. в кв.58 по плана на село Винарово, община Чирпан,
заедно с построената в него двуетажна сграда /здравен дом/, за частна общинска собственост. Имотът
е актуван като публична общинска собственост с АОС №192 / 2000 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Неизпълнено
администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан допълва поради

Раздел ІІI – „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на Община Чирпан за управление и отменено
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 год., със следния общински имот, находящ се решение 255
в с.Винарово, община Чирпан: застроен парцел V – 99, кв.58 по плана на село Винарово, с обща площ :
10 080 кв.м., заедно с построената в него двуетажна сграда / здравен дом /.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба
на имота чрез публичен търг.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Проведен
администрация, чл.8, ал.9, чл.39 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 от Закона за търг.
Учредено
пчеларството, Общински съвет – Чирпан :
право
ползване
1. Допълва раздел І – „Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при заявен интерес” ,
имота.
т.6.2. „Учредяване право на ползване за развитие на пчеларството” на приетата с Решение №
198/26.01.2017 год. Програма на община Чирпан за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за 2017 год. с учредяване право на ползване на площ в размер 8.420 дка,
пасище с храсти , девета категория,, съставляващо имот № 000484 по плана на земеразделяне на
с.Зетьово с цел поставяне на пчелни кошери за отглеждане на пчелни семейства.

на
на

2. Срок на учреденото право на ползване – 10 години.
3. Възлага на Кмета на Община Чирпан провеждането на процедура по учредяване право на
ползване чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 7.00 лв./дка за година.
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Извършена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната актуализация
начални
администрация и чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан изменя на
тръжни цени.
наемните цени, за ползване на земеделски земи - общинска собственост, както следва:
I.Начални наемни цени за 1 декар /годишен наем/ земеделски земи:
1.НИВИ, за отглеждане на едногодишни полски култури – 31/00 лв./дка без оглед на
категорията;
4. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ:

4.1Лозя - 48.00 лв./дка
4.2.Овощни насаждения /семкови, костилкови, черупкови/ - 45.00 лв./дка
4.3 Етерично – маслени култури /лавандула/ - 36.00 лв./дка.
5.ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ:

Трайни насаждения

Гратисен
период

Период на плододаване
Година

Лв./дка

год.
Лозови насаждения

3

4–7

48.00

8 – 20

73.00

За останалия
плододаване
Овощни насаждения –
семкови,
костилкови,
черупкови

Ягодоплодни култури

4

на
48.00

5-7
За останалия
плододаване

2

период

36.00
период

на
55.00

За периода на плододаване
55.00

Етеричномаслени култури
– роза, мента, лавандула,
шипка и др.

3

За периода на плододаване

36.00
Култивирани билки

1

2–5

26.00

II.Наемните цени са начални тръжни и конкурсни цени

Упълномощава Кмета на Общината да провежда процедури по отдаване под наем или аренда
на земеделски земи с така приетите наемни цени.
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На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната Отменено АС
администрация, Общински съвет – Чирпан приема следните изменения в
Правилника за Стара Загора
организацията и дейността на Общинския съвет - Чирпан, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, както следва :
1. В глава IV „Общински съветник”, чл.20, ал.2, т.1 придобива следната редакция :
„Възнаграждението на общинския съветник по чл.20, ал.1, т.7 се определя по следния начин :
За всяко участие в заседание на Общински съвет – Чирпан възнаграждението е в размер на 40
% от средната брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец.”
Стар текст : „Възнаграждението на общинския съветник по чл.20, ал.1, т.7 се определя по
следния начин :
За всяко участие в заседание на Общински съвет – Чирпан възнаграждението е в размер на
20 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец”
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Приета
администрация и във връзка с чл.23 от Закона за пътищата Общински съвет – Чирпан приема наредба
Наредба № 2 за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан.
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На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и Приет план
местната администрация и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане закона за социалното
подпомагане Общински съвет – Чирпан реши :
Приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Чирпан за 2018 год.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната Одобрени
администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет разходи

Общински съвет – Чирпан :

Одобрява разходите за командировки за периода януари – март 2017 г. на Председателя на
Общински съвет - Чирпан в размер на 195,07 / сто и деветдесет и пет лева и седем стотинки / лева.
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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
„Волейболен клуб „Яворов” – гр. Чирпан с булстат 123043937, седалище и адрес на управление гр.
Чирпан, ул. „Яворов” №6, представлявано от Белчо Цонев Славов, имот частна общинска собственост:
общинско помещение с площ от 17 кв.м., находящо се в южната част на IІІ-я /мансарден/ етаж в сграда
Бивше енергоснабдяване на ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан.

Сключен
договор
за
наем
на
помещението.

Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем със Сдружение с нестопанска
цел „Волейболен клуб „Яворов”, за срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 4,25 лв. без
ДДС /съгласно наемните цени, опрделени с Решение №170 / 01.12.2016 г. на Общински съвет –
Чирпан/.
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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 на Кмета на Община Чирпан, за периода януари – март
2017 г. ,както следва:
1.За участие в Общото събрание на НСОРБ, провело се в гр.София, на 23 и 24 февруари 2017
година, разходи за нощувка и за дневни пари за два дни, на обща стойност 116.65 / сто и шестнадесет
лева и 65 стотинки/ лева.

Одобрен
разход

25.05.2017
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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 Приема
в
публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за промени
плана
на
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
разходите
бюджета на Община Чирпан, Общински съвет – гр.Чирпан :
1. Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както следва :
1.1.Местна дейност 122 „Общинска администрация”
в т.ч.§51-00 Основен ремонт на ДМА

0лева
+ 2 400 лв.

в т.ч. Изг.на инв.проект „Преустройство на медицински и зъболекарски кабинет в с.Винарово”
+ 2 400 лв.
§1020”Разходи за външни услуги”
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-2 400 лв.

Възложена и
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната изготвена
администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан допълва пазарна
оценка за
Раздел IІІ – „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на Община Чирпан за управление и
продажба на
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год., със следния имот частна общинска имота.
собственост, находящ се в с. Спасово, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот с площ от
5760,00 кв.м., оформен в УПИ І-236 в кв. 25 по плана на селото, заедно с построените в него: двуетажна
масивна сграда /бивше училище/ със застроена площ 496 кв.м.; едноетажна масивна сграда /бивша
кухня/ със застроена площ 40 кв.м.; едноетажна масивна сграда /бивша пералня/ със застроена площ
119 кв.м.; масивна едноетажна сграда /бивш физкултурен салон/ със застроена площ 249 кв.м.;
едноетажна масивна сграда /бивша работилница/ със застроена площ 220 кв.м., при граници на
поземления имот: от всички страни улици. За имота е съставен АОС № 1423 / 15.06.2007 г.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба
на имота чрез публичен търг.
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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 IІІ – „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на Община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год., със следния имот частна общинска
собственост, находящ се в с. Малко Тръново, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот с
площ от 525 кв.м., оформен в УПИ XV в кв. 21 по плана на селото, при граници на поземления имот:
УПИ II-195, УПИ IV, УПИ XIII „За ОбНС и култ.дом” и улица. За имота е съставен АОС № 1434 / 11.09.2007
г.

Възложена и
изготвена
пазарна
оценка
за
продажба на
имота.

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба
на имота чрез публичен търг.
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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 2200,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в с. Средно
Градище, община Чирпан, област Стара Загора: Урегулиран поземлен имот с площ 720 кв.м.,
представляващ УПИ VII-369 „КОО” в кв. 29 по плана на селото, при граници на имота: УПИ III „За
градина и детска площадка” и улици. За имота е съставен АЧОС №2717 / 08.06.2016 г.

Проведен
търг.
Извършена
продзажба на
имота.

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по подготовката
и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална
тръжна цена.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 от
Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Чирпан приема следните изменения в
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на
територията на Община Чирпан, както следва :
§ 1. Чл.4, ал.1, т.2 придобива следната редакция: „Продажбата и рекламата на вестници,
списания и друга литература и артикули с порнографско съдържание по улиците и други публични
места.”

Стар текст на чл.4, ал.1, т.2 : Продажбата и рекламата на вестници, списания и друга
литература и артикули с религиозно и порнографско съдържание по улиците и други публични
места.
§ 2. Чл.4, ал.1, т.4 придобива следната редакция: „Продажбата или даване под наем на
видeокасети, дискове и други информационни носители с еротично съдържание на лица под 16
години.”
Стар текст на чл.4, ал.1, т.4 : „Продажбата или даване под наем на видeокасети с
еротично съдържание на лица под 16 години.”
§ 3. Чл.6, ал.1 придобива следната редакция: „Забранява се провеждането на състезания,
митинги, демонстрации и други масови и обществени мероприятия без предварително уведомяване
на Общината.”
Стар текст на чл.6, ал.1 : Забранява се провеждането на състезания, митинги,
демонстрации, религиозни и други масови и обществени мероприятия без предварително
уведомяване на Общината.
§ 4. Чл.6, ал.2 се отменя.
Стар текст на чл.6, ал.2 : Забранява се провеждането на религиозни мероприятия /
поставяне на нагледни материали, проповядване и пр. / с цел привличане на сподвижници и
популяризиране на съответния култ извън култовите места и храмовете на религиозните
общности.

25.05.2017

270

Приет

На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната годишен
администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за счетоводен
учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на отчет
общината в общинските търговски дружества, Общински съвет - Чирпан реши:
1. Приема годишния счетоводен отчет за 2016 г. на търговското дружество със 100% общинско
участие “МБАЛ - Чирпан” ЕООД .
2. Общински съвет освобождава от отговорност управителя на “МБАЛ - Чирпан” ЕООД за
дейността му през 2016 г., без това да се отнася до нарушения и вреди, които биха се констатирали при

последваща проверка на дейността му през 2016 г. от контролни органи.
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Приет

На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната годишен
администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за счетоводен
учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на отчет
общината в общинските търговски дружества , Общински съвет Чирпан реши:
1. Приема годишния счетоводен отчет за 2016 г. на търговското дружество със 100% общинско
участие Медицински център „ Николай Тошев ” ЕООД, гр.Чирпан.
2. Общински съвет освобождава от отговорност управителя на Медицински център „ Николай
Тошев ” ЕООД, гр.Чирпан за дейността му през 2016 г., без това да се отнася до нарушения и вреди,
които биха се констатирали при последваща проверка на дейността му през 2016 г. от контролни
органи.
3. Печалбата за 2016 г.. на Медицински център „ Н. Тошев ” ЕООД, гр.Чирпан в размер на 2 525
/ две хиляди петстотин двадесет и пет / лева да послужи за закупуване на вагинален трансдюсер за
ехограф.
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Приет

На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната годишен
администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за счетоводен
учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на отчет
общината в общинските търговски дружества , Общински съвет Чирпан реши:
1. Приема годишния счетоводен отчет за 2016 г. на търговското дружество със 100% общинско
участие “Обредни дейности - Чирпан” ЕООД
2. Общински съвет освобождава от отговорност управителя „Обредни дейности - Чирпан” ЕООД
за дейността му през 2016 г., без това да се отнася до нарушения и вреди, които биха се констатирали
при последваща проверка на дейността му през 2016 г. от контролни органи.
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Приет

На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната годишен
администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за счетоводен
учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на отчет

общината в общинските търговски дружества , Общински съвет Чирпан реши:
1. Предлага на общото събрание на “Обелос - Чирпан” ООД
счетоводен отчет за 2016 г.

да бъдe приет годишния

2. Предлага на общото събрание на съдружниците да бъде освободен от отговорност
управителят на “Обелос - Чирпан” ООД, без това да се отнася до нарушения и вреди, които биха се
констатирали при последваща проверка на дейността на дружеството за 2016 г. от контролни органи.
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На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за
учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на
общината в общинските търговски дружества , Общински съвет Чирпан реши:

Не прието

1. Предлага на общото събрание на „ Комплексен търговски център - Чирпан” ООД да не бъдe
приет годишния счетоводен отчет за 2016 г.
2. Предлага на общото събрание на съдружниците да не бъде освободен от отговорност
управителят на „ Комплексен търговски център - Чирпан” ООД за дейността на дружеството за 2016 г.
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На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за
учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост на
общината в общинските търговски дружества , Общински съвет Чирпан реши:
1. Предлага на общото събрание на „ Фармавита ” ООД
счетоводен отчет за 2016 г.

да не бъдe приет годишният

2. Предлага на общото събрание на съдружниците да не бъде освободен от отговорност
управителят на „ Фармавита ” ООД за дейността на дружеството за 2016 г.

Не прието
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На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет - Чирпан реши:
Упълномощава представителят на Община Чирпан, съгласно решение № 327 / 21.08.2013 г. на
Общински съвет – Чирпан, в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД,
гр.Стара Загора - Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан, да гласува «за» / «против» / «въздържал
се» по точки от 1 до 13 от дневния ред на редовното ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р
Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на 29.05.2017 г., 11.00 часа, а именно :

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Одобряване на годишния финансово отчет на дружеството за 2016 г., заверен от
регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г.
4. Одобряване на консолидиран финансов отчет за 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на дитекторите за дейността
им през 2016 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2017 г.
7. Промяна в състава на съвета на директорите.
8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението.
10. Вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 10
години на сграда Аптека № 9 и музей два етажа на Старозагорската митрополия за
обособяването на храм.
11. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството със сумата от
139 880,99 лв. във връзка с предоставен през 2013 г. автомобил „Ситроен” СТ 69 03
АН от Министерството на здравеопазването за ползване срещу задължение за
увеличаване на капитала на стойност 64 640,99 лв. и предоставени средства от
Министерството на здравеопазването по договор РД-12-365 / 12.12.2014 г. в размер
на 75 240,00 лв. за доставка на трифазен дизелов агрегат 500 kvd / 400 kw за
резервно ел. захранване на Хирургичен блок.
12. Промяна в Устава на дружеството.
13. Вземане на решение относно заплащане на обезщетение от РЦТХ – Стара Загора за
ползване без правно основание на имот, представляващ западната част от първо и
второ вътрешно отделение с обща застроена площ от 1 539.20 кв.м. и собственост
на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора за периода от 01.06.2012 г.

Изпълнено

до 30.05.2017 г. и определяне на размера на обезщетението.
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На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси Общински съвет – Чирпан
реши:

Предоставен
заем на СНЦ

1. Община Чирпан да предостави безлихвен заем на СНЦ „Местна инициативна група –
Чирпан”, ЕИК : 175872167, представлявано от Валентин Йорданов Ангелов – председател на
Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Чирпан” в размер на 50 000,00 / петдесет хиляди / лв. за
изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране
на Стратегии за местно развитие” за първото шестмесечие на 2017 г. на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
2. Срок за възстановяване 31.12.2017 г.
3. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Чирпан.
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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 IІІ – „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на Община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год., със следния имот частна общинска
собственост, находящ се в с. Средно градище, Община Чирпан, област Стара Загора: Урегулиран
поземлен имот с площ 610 кв.м., представляващ УПИ VII-общ. в кв.18 по плана на селото, при граници
на имота: УПИ IХ-202, УПИ VI-201 и улици. За имота е съставен АЧОС №1033 / 15.09.2005 г.

Възложена и
изготвена
пазарна
оценка
за
продажба на
имота.

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба
на имота чрез публичен търг.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Извършена
администрация, §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби към Закона за устройство на територията, продзажба на
имота.
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 238 кв.м., което по действащия
план на село Зетьово е присъединено към УПИ ІI-561 от 9962 кв.м. в кв.71, на Хубчо Койчев Койчев от

гр. Ст. Загора, Иринка Койчева Димитрова от гр. Чирпан и Делка Койчева Димова от с. Зетьово –
собственици на имот пл. №561, за който е отреден УПИ ІI-561 в кв.71 по плана на селото, по цена,
определена с Решение №530 / 31.03.2007 г. на Общински съвет - Чирпан, а именно:
238 / 9962 ид.ч. от застроен урегулиран поземлен имот ІІ-561 в кв.71 по подробния
устройствен план на с. Зетьово, целият от 9962 кв.м., при граници на поземления имот: УПИ І „За
озеленяване”, улица, УПИ Х-564, УПИ V-563, улица и край на регулацията, за сумата 952,00 лв. без ДДС.
Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата.
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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 1480,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в с. Малко
Тръново, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот с площ от 525 кв.м., оформен в УПИ XV в
кв. 21 по плана на селото. За имота е съставен АОС № 1434 / 11.09.2007 г.

Проведен
търг.
Извършена
продзажба на
имота.

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по подготовката
и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална
тръжна цена.
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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 46000,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в с.
Спасово, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот с площ от 5760,00 кв.м., оформен в УПИ
І-236 в кв. 25 по плана на селото, заедно с построените в него: двуетажна масивна сграда /бивше
училище/ със застроена площ 496 кв.м.; едноетажна масивна сграда /бивша кухня/ със застроена площ
40 кв.м.; едноетажна масивна сграда /бивша пералня/ със застроена площ 119 кв.м.; масивна
едноетажна сграда /бивш физкултурен салон/ със застроена площ 249 кв.м.; едноетажна масивна
сграда /бивша работилница/ със застроена площ 220 кв.м., при граници на поземления имот: от всички
страни улици. За имота е съставен АОС № 1423 / 15.06.2007 г.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по подготовката
и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална
тръжна цена.

Проведен
търг.
Извършена
продзажба на
имота.
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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 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
обзщетение
/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
(нетерасирани)

0,972

0,972

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

0,981

0,981

(нетерасирани)
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

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.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Променена
администрация и във връзка с чл.8, ал.2 и ал.9, чл.15 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост наредба
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 придобива следната редакция:
„/1/ За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на мандатната Стратегия,
общинският съвет ежегодно, преди приемането на годишния бюджет на общината, по предложение на
кмета на общината приема Програма, която съдържа:
а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост;
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, за публично-частно партньорство и за предоставяне на
концесия;
в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти
на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които
общината желае да получи в замяна;
г/ описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и
способите за тяхното придобиване;
д/ обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
е/ обектите по точка „д” от първостепенно значение;

Стар текст:
Чл.4./1/ За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на мандатната
Стратегия, общинският съвет ежегодно, преди приемането на годишния бюджет на
общината, по предложение на кмета на общината приема Програма, която съдържа:

а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането на общинската собственост;
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;
в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна;
г/ описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за
тяхното придобиване;
д/ конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на
общинската собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до
информацията за изпълнението на годишната програма.

2. Създава се нов чл.26а със следната редакция:
„Чл.26а /1/ Наемните правоотношения се прекратяват:
1. поради неплащане на наемната цена за повече от един месец или поради системното й
неплащане в срок;
2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по
установения ред, когато се засягат ползваните помещения;
3. поради лошо управление;
4. с изтичането на срока за настаняване;
5. когато наемател по чл.20, ал.1, чл.21, чл.22, ал.1, чл.24, чл.32, ал.1 и чл.35, ал.1 от тази
наредба придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване;
6. когато ползвател по чл.20, ал.3 и чл.28 от тази наредба придобие в собственост вещ/и/ от
същия вид, годни за постоянно ползване;
7. когато наемателят престане да отговаря на условията, при които му е бил предоставен имота;
8. когато предоставените помещения не се управляват в интерес на населението в общината

съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин; когато помещенията не се
използват по предназначение и за нуждите, за които са предоставени; когато предоставените имоти и
вещи се преотстъпват за ползване, или се ползват съвместно по договор с трети лица, а също и се
отдават под наем или се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон;
9. други основания, определени с договора.
/2/ При прекратяване на наемните правоотношения по ал.1, т.2 на наемателя се предоставя
друго помещение от същия вид.
/3/ Наемните правоотношения за имотите, отдадени под наем чрез търг или конкурс, се
прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите.
/4/ Договорните правоотношения чл.20, ал.1 и ал.3, чл.21, чл.22, ал.1, чл.24, чл.32, ал.1 и чл.35,
ал.1 от тази наредба, се прекратяват със заповед на кмета, в която се посочва основанието за
прекратяването на договора, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде
по-дълъг от един месец.
/5/ Заповедта по ал.4 може да се обжалва пред административния съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът
разпореди друго.

3. Чл.54, ал.1 придобива следната редакция:
„/1/ Разпоредителните сделки с нежилищни имоти и вещни права - частна общинска
собственост, се извършва въз основа на пазарни оценки, които са одобрени от общинския съвет и не могат
да бъдат по-ниски от данъчните оценки. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за
разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат пониски от цените, определени от общинския съвет.”

Стар текст:
Чл.54. /1/ Разпоредителните сделки с нежилищни имоти и вещни права - частна общинска
собственост, се извършва въз основа на пазарни оценки, които са одобрени от общинския съвет и не
могат да бъдат по-ниски от данъчните оценки.

4. В чл.62 се създават нови ал.3, ал.4, ал.5, и ал.6 със следния текст:
„3/ за резултатите от работата си комисията съставя протокол, който се подписва от членовете й.
4/ в протокола се отразяват постъпилите тръжни документи с входящите им номера в деловодството
на общината и кандидатите, които са ги подали; заключение за редовността на документите и допускане или
отстраняване от участие в процедурата; направените ценови предложения; класирания на първо място
участник /предложилият най-висока цена/.
5/ комисията съставя и протокол за спечелен търг, който се подписва от членовете й и спечелилият
участник, като екземпляр от протокола се връчва на спечелилия търга;
6/ в протокола се отразяват описанието на обекта, предмет на търга; началната и достигната крайна
цена на обекта, предмет на търга; спечелилият търга /предложилият най-висока цена/.

5. Чл.71, ал.1 придобива следната редакция:
„/1/ В деня на провеждането на публичния търг, комисията извършва действията по чл.63”

Стар текст:
Чл.71 (1) В деня на провеждането на публичния търг, комисията извършва действията по
чл.63, ал.1.
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На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Променена
администрация Общински съвет – Чирпан приема следните изменения и допълнения в Наредбата за наредба
определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан, както следва :

§1. В Чл. 6 се правят следните изменения и допълнения :
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и
поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и

поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8,
ал.1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се
изисква по реда на специален закон.

Стар текст:
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната
сгради и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните
образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл.8, ал.1 от Закона за устройство на територията.

§2. В чл. 16, ал. 1 се правят следните изпълнения и допълнения:
Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им
стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси, а за
жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси. В
декларацията по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ се посочва отчетната стойност и други обстоятелства, имащи
значение за определянето на данъка.

Стар текст:
Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната
им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси, а за
жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местни данъци и
такси.

§3. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения :
При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата предявяват
правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация,
която подават в срок по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. При частично или пълно
унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и

обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по
реда и в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.

Стар текст:
При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата
предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез
данъчна декларация, която подават в срок по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Допълнен
чл.13, ал.2, т.7 от Закона за регионално развитие и чл.38, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за план
регионално развитие, Общински съвет -Чирпан реши:

1.Допълва „Общинския план за развитие на община Чирпан 2014-2020 г.”:
В Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда с
модерна инфраструктура”, Приоритет 1. „Динамично развитие на икономиката чрез иновации,
технологично обновяване и повишена конкурентноспособност”, Специфична цел 1.8. „Насърчаване
развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и природно наследство”, Мярка 1.8.1
„Опазване и експониране на културното и природно наследство, развитие на туристическата
инфраструктура”:


Дейности / проекти: „Реконструкция и реставрация на Храм „Свето Въведение
Богородично” град Чирпан.

2.Допълва „Програма за реализация на План за развитие на община Чирпан за периода
2014-2020 г. ” :
В Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда с
модерна инфраструктура”, Приоритет 1. „Динамично развитие на икономиката чрез иновации,
технологично обновяване и повишена конкурентноспособност”, Специфична цел 1.8. „Насърчаване
развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и природно наследство”, Мярка 1.8.1
„Опазване и експониране на културното и природно наследство, развитие на туристическата
инфраструктура”:


„Реконструкция и реставрация на Храм „Свето Въведение Богородично” град Чирпан;
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.53, ал.5 от Закона за
предучилищното и училищното образование Общински съвет – Чирпан реши:

В списъка на средищните училища за учебната
следните 3 училища от община Чирпан:
-
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2017/2018 г. да бъдат включени

Средно училище "Пейо Крачолов Яворов", гр. Чирпан;
Основно училище”Васил Левски”- гр. Чирпан
Основно училище “ Отец Паисий”, с. Зетьово;

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.9 и чл.10, ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници Общински съвет – Чирпан реши:

Приета
програма

Приема Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива за периода 2017 – 2020 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.12, ал.1 и ал.2 от Закона за енергийната ефективност Общински съвет – Чирпан реши:

Приета
програма

Приема Програма за енергийна ефективност на Община Чирпан за периода
2017 – 2020 г.
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На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 от Наредбата за реда и начина на отпускане на Отпусната
еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, чл.21, помощ
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2, т.1 от
Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация, Общински съвет – Чирпан:
1.Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Кичка Георгиева Иванова, ЕГН, адрес : град
Чирпан, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 16, в размер на 100 / сто / лева .
2.Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Чирпан.

