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СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО

ИЗПЪЛНЕНИ
Е НА
РЕШЕНИЕТО
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 Изпълнено
публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Чирпан, Общински съвет – гр.Чирпан ,
1. Променя плана на разходите по дейности и параграфи, както следва :
1.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”

- 15 230лева

в т.ч. §51-00”Основен ремонт на ДМА” - 15 230лв
1.2.Местна дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от стихийни
бедствия и производствени аварии”
+4 992лева
в т.ч.§10-20”Разходи за външни услуги”

-3 208лв

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

+8200лв.

1.3.Местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”
-4000лева
в т.ч.§10-20Разходи за външни услуги

1.4.Местна дейност 311 „ Детски градини”
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”

-4 000лв.

-3 453лева
- 3 453лв

§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения
§10-16 Вода, горива и енергия

+ 4 080лв.
- 4 080лв

1.5 Държавна дейност 337 “ Център за подкрепа за личностното развитие”
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения
§10-15 Материали
1.6Местна дейност 469„ Други дейности по здравеопазването”

0лева

-3 000лв.
+3 000лв
-9 529лева

в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”

- 8 939лв

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

-590лв.

1.7.Местна дейност 604 “Осветление на улици и площади”

-40лева

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

-40лв.

1.8.Местна дейност606“Изгр. ремонт и поддържане на ул. мрежа” +20 264 лева
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”

+20 264лв

1.9.Местна дейност 619 “Др.д-сти по жил.стр., благоуст.и рег.развитие.” +7155 лева
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения

+7 155 лв.

1.10..Местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”
-159лева
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”

- 159лв

2. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови , с източник на финансиране
целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни средства и получени от общини целеви
трансфери от централния бюджет, съгласно Приложение № 1.

3.Приема актуализация в разчетите на сметките за средства от Европейския съюз както следва:
3.1 По ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020
Проект „Обучение и заетост за младите хора”:
3.1.1.По прихода +35 621лв.
в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 35 621лв.
3.1.2.По разхода + 35 621 лв.
в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна заетост” + 35 621 лв.
в т.ч.§0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+30 453лв.
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”+3 063лв.
§0560”здравноосиг. вн. от работодател”+1 330лв.
§0580”вноски за ДЗПО от работодател”+775лв.
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На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2, т.2 и ал.3, ал.4 и ал.6 от НАРЕДБА №
1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
Общински съвет – Чирпан :
1. Отменя свое решение № 173 / 01.12.2016 г.

Подписан
Запис на
заповед, без
протест и
без
разноски,
платима на
предявяване
2. Упълномощава кмета на община Чирпан Кичка Тонева Петкова да подпише Запис на в полза на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ”Земеделие” в ДФ”Земедел
размер на 68 539,58 лв. / шестдесет и осем хиляди петстотин тридесет и девет лева и ие” в размер
петдесет и осем стотинки / за обезпечение на 100% от заявения размер на авансово плащане на 68 539,58
за 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от лв.
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Споразумение за
изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 /
21.10.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключено между МИГ
“Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов

Ангелов и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020
г., представляван от Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган съгласно заповед
№ РД – 462 / 26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните.
3. Възлага на кмета на община Чирпан Кичка Тонева Петкова да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане за 2017 г. по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от
общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г. по поподмярка 19.2. „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Чирпан, проведено на
27.07.2017 г., по протокол № 25 / 27.07.2017 г., т.2 от дневния ред по доклад с вх. № 269 /
17.07.2017 г., при кворум от 21 общински съветници и след проведено съгласно чл.21, ал.1,
т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване –
с 20 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет – Чирпан
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Изпълнено
Проведен
търг и
1. Допълва раздел І – „Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при заявен интерес”, сключен
договор за
т.6.1. „Наем”, на приетата с Решение № 198/26.01.2017 год. Програма на община Чирпан за
наем
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. с имот № 001355, с
начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.” с площ 1.000 дка, АОС 1318/15.09.2006 г. и имот №
001356 с площ 1.000 дка, АОС 1319/15.09.2006 г. находящи се в местността „Високата могила”
землище гр.Чирпан.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправлениеи местната администрация и
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан :

2. Срок за отдаване под наем – 5 години с възможност за продължаване
3. Възлага на Кмета на община Чирпан провеждането на процедура за отдаване под наем
чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 25.00 лв./дка за година.
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Предвид предложение за решение вх. № 266 / 17.07.2017 г., внесенo от Кичка ТоневаПеткова -

ОТМЕНЕНО С

кмет на ОбщинаЧирпан, Общинскисъвет - Чирпан
РЕШИ :
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.39 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 от Закона
за пчеларството, Общински съвет – Чирпан :

РЕШЕНИЕ №
303 /
17.08.2017 Г.
НА
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЧИРПАН

1. Допълва раздел І – „Имоти, които могат да бъдат отдадени под
наем при заявен интерес” , т.6.2. „Учредяване право на ползване за развитиена пчеларството” на
приетата с Решение № 198/26.01.2017 год. Програма на община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. с учредяване право на ползване на площ в
размер 0.639 дка, пасище, мера, шеста категория,, съставляващо имот № 000854 по плана на
земеразделяне на с.Стоян Заимово с цел поставяне на пчелни кошери за отглеждане на пчелни
семейства.
2. Срок на учреденото право на ползване – 10 години.
3. Възлага на Кмета на Община Чирпан провеждането на процедура по учредяване право на
ползване чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 7.00 лв./дка за година.
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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 2320,00 лв. без ДДС, за продажба на общинскиимот, находящ се в с.
СредноГрадище, 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 год.
Общинскисъвет – Чирпанпредоставя 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
публичен
търг.
Извършена
продажба на
имота.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общинскисъветгр.Чирпанотменя свое
Решение № 251/30.03.2017 г.
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1.На
основание
чл.21
ал.1
т.8
от
ЗМСМА,
чл.8,
ал.1
от
ЗОС,
Общинскисъветгр.Чирпанодобряваприемане на учредяванена ограничено вещно право по чл.7, ал.5,
т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.64, ал.2, т.2, чл.64, ал.4 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.
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.64, ал.2, т.2, чл.64, ал.4 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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ИзпълненоРешение
558/29.07.17 г.
на
Министерски
съвет,
Договор ДДС-160/12.10.2017
г. между
Областен
управител и
Кмета на
Община
Чирпан

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и въввръзка с чл.11, ал.1, т.2 от Наредба № 7 / Изпълнено
29.12.2000 г. за определянеброя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата,
детскитеградини и обслужващите звена, Общинскисъвет – Чирпан :
1. Давасъгласие за съществуването на маломерни и слети паралелки в училищатасъгласно
Приложение № 1 / таблица № 1 и таблица № 2 / - неразделначаст от решението.
2. Необходимите
средства
за
дофинансиране
на
маломерните
и
слети
паралелкищебъдатосигурени след утвърждаване на списък – образец № 1 за учебната 2017
/ 2018 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет
Общински съвет – Чирпан :
Одобрява разходите за командировки за периода април – юни 2017 г. на Председателя на
Общински съвет - Чирпан в размер на 143,87 / сто и четиридесет и три лева и осемдесет и седем

стотинки / лева.

27.07.2017

299

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация и чл.62, ал.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 Тотка Неделчева Минчева, ЕГН, адрес :
град Чирпан, област Стара Загора, ул. „Васил Левски” № 21, вх.Г, ет.5, ап.73, в размер на 460 /
четиристотин и шестдесет/ лева .
2.
Средствата да бъдатосигурени от бюджета на Община Чирпан.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната Сключен
администрацияи насоките за кандидатстване по по Процедура BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на АДБФП №
BG16M1OP00
ранни ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020
2-1.009-0003C01по ОП
„Околна
Общинският съвет - Чирпан реши:
среда 20142020“

1. Отменя свое Решение № 139/27.09.2016 г.;
2. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по Процедура BG16M1OP002-1.009
“Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020 с проект с наименование „Изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан“;
3. Дава съгласие Община Чирпан да осигури собствено финансово участие в размер
1,582,986.42 лв., или 12,63%, от допустимите разходи по проекта.
4. Дава съгласие Община Чирпан да осигури първоначалните допустими разходи по
проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. и на
недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта.
5. Дава съгласие Община Чирпан да осигури собствени средства за собствено финансово
участие до 82 986,42лв.
6. Дава съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга
финансова институция, включително фонд ФЛАГ, за разходите за собственото
финансово участие на Община Чирпан, първоначалните допустими разходи по проекта,
преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 и на недопустимите

разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта, както следва
 кредит в размер до 1 500 000 лв. за осигуряване на собственото финансово
участие на Община Чирпан за финансирането на проекта;
 кредит в размер до 2 000 000 лв. за осигуряване на мостово финансиране за
първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат
възстановени от ОПОС 2014-2020 и на недопустимите разходи, присъщи и
необходими за изпълнението на проекта, включително разходите за данък
добавена стойност.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Чирпан дава съгласие „ВиК” ЕООД – Ст. Загора да изпълни
сондажза водовземане в общински имот №001811 с НТП „Изоставена нива”, площ 2,004 дка, категория
десета, находящ се в местността „Над село” в землището на с. Средно Градище.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1., т.2 от Наредба №7 / 29.12.2000
г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, Общинскисъвет – Чирпан реши:

1. Дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка в Професионална гимназия по
селско стопанство – Чирпан,съгласно Приложение №1 /таблица №1 / - неразделна част от
решението.
2. Необходимите средства за дофинансиране на маломерната паралелка ще бъдат осигурени
след утвърждаване на Списък-Образец №1 за учебната 2017/2018 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от Закона за местното
самоуправлениеи местната администрация, чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството, Общински съвет –
Чирпан отменя свое решение № 293 / 27.07.2017 г.
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На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси и Наредбата за Изпълнено
условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет –

Чирпан:
1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2016 година, с отразено разпределение на
извършените промени през 2016г., по прихода и разхода по функции и дейности , както следва:
1.1 по прихода– 13 242 539лева/Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 по разхода – 13 242 539лева/Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи,
съгласно Приложение № 2/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Чирпан за 2016 г. както следва:
2.1 По прихода 11 760 090лв. /съгласно Приложение №1/
2.2 По разхода 11 760 090лв./съгласно Приложение №2/
В т.ч.Капиталови разходи /Приложение № 3/
2.3Приема отчет по основни показатели на сметките за средства от Европейския съюз както
следва:

Сметки
за Салдо на Приходи
Приходи
за тек. всичко
средства от ЕС
01.01.16
година

С-ва,
адм.
от
национален фонд
по/ ОП
„РЧР”,
,”ОС”,”НОИР”/

85680

С-ва , адм. от
Разплащателна
агенция към ДФ
Земеделие

868

Други средсва от
ЕС

566130

Разходи

651810 523285

56757

57625 55025

15146

15146 15146

Салдо на
31.12.2016

128525

2600

Всичко по см.7443

86548

638033

724581 593456

131125

2.4Приема отчета на сметките за средства от ЕС по програми, съгласно Приложение№ 4
2.5Приема отчет на основните финансови показатели на контролирани от общината лица,
които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на
общината, съгласно Приложение№ 5
3.Приема годишен отчет на общинския дълг на Община Чирпан за 2016, съгласно Приложение
№6
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На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за Изпълнено
условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет –
Чирпан:
1.Приема информация за актуализирания годишен план на бюджета на Община Чирпан към
30.06.2017г. по прихода и разхода, по функции и дейности , както следва:
1.1 по прихода– 14 730 626лева/Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 по разхода – 14 730 626лева/Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи,
съгласно Приложение № 2/
2. Приема информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към30.06. 2017 г. както
следва:
2.1 По прихода 6 907 754лв. /съгласно Приложение №1/
2.2 По разхода 6 907 754 лв./съгласно Приложение №2/
В т.ч.Капиталови разходи /Приложение № 3/
2.3Приема информация за отчета на сметките за средства от ЕС по програми, съгласно
Приложение№ 4
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Изпълнено
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и писмо БЮ № 4/01.09.2017 година на Министерство
на финансите –Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2018г. и на

актуализираните им бюджетнипрогнози за периода 2018-2020г, Общинскисъвет – Чирпан :
1.Одобрява актуализирана 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. В прогнозата за периода 2018-2020 година на Община Чирпан, като поет общински дълг се
включва поетия безлихвен заем от ПУДООС.

От общо 21 общински съветници, присъстват 19, от които „за” – 13, „против” – 6,
„въздържали се” – няма.
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На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинскисъвет – Чирпан
приема Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите - общинскасобственост за 2016 г. и състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2016 г.

Приет отчет

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

администрация, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.49, ал.2 от Наредбата за договор за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.387 и чл.388 от дарение на
общинския
Закона за съдебната власт, Общински съвет – Чирпан:
имот.

1. Отменя свое решение №307 / 25.07.2013 г.
2. Дарява на Висшия съдебен съвет, с адрес : гр.София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12,
БУЛСТАТ : 121513231, представляван от Димитър Костадинов Узунов, следния имот, частна
общинска собственост: триетажнасграда, представляващаимот пл. №2007, находяща се в УПИ
І „Жилищностроителство и магазини” в кв.119 по плана на гр.Чирпан, бул. „Георги Димитров”
№ 28. За сградата е съставен АОС №86 / 05.03.1998 г.
3. Волята на дарителя е дареният имот да се използва само и единствено за нуждите на
Районен съд – Чирпан.
4. При установяване на използване на имота за цели, различни от волята на дарителя,
правото на собственост автоматично се възстановява в полза на Община Чирпан, при което не
се дължи обезщетение за направените подобрения в имота.
5. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за дарение на имота съгласно
условията в настоящото решение.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.138, т.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за
техническото им състояние, Общински съвет – Чирпан дава съгласиеда се предприемат действияза
извеждане от експлоатация следните язовири – публична общинска собственост:
1. Язовир Гита 2 „Шкило” – имот №000086, землище на с. Гита, площ 35,853 дка;
2. Язовир Свобода „Манчева чешма” – имот №000258, землище на с. Свобода, площ 96,668
дка;
3. Язовир Чирпан 2 „Костов герен” – имот №000614, землище на гр. Чирпан, площ 60,147
дка;
4. Язовир Изворово 2 „Пеньовска чешма” – имот №000320, землище на с. Изворово, площ
46,116 дка;
Упълномощава Кмета на общината да предприеме действияза извеждане от експлоатация
следните язовири по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за
техническото им състояние.

Предприети
са действия
съвместно с
ДАМТН.
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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.2, 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: УПИ ІV „Газстанция”в кв.113а по плана на гр. Чирпан с площ
1290 кв.м. – за експлоатация на газстанция.

Проведен
публичен
търг.
Имотът е
отдаден под
наем.

Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под наем на
имота – за експлоатация на газстанция, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена
от 730,00 лв. без ДДС.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправлениеи местната Изпълнено
Изготвена
администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан :
пазарна
1. Допълва раздел ІІІ – „Имоти предвидени за продажба” , на приетата с Решение № оценка от
лицензиран
198/26.01.2017 год. „Програма на община Чирпан за управление и разпореждане с имотитеоценител
общинска собственост за 2017 год.” с имот № 170014, м. „Шахтова пещ”, лозе, девета категория,
площ-0.778 дка, АОС 2617/04.05.2015 год., находящ се в землището на гр.Чирпан
2. Упълномощава Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за
продажба на имота чрез публичен търг.
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На основание чл.9, ал.1 от Указ № 2773 на Държавния съвет от 23.12.1980 г. и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Чирпан изразява
мнение ДА СЕ ОПРОСТИ държавното вземане на Васил Николов Гаврилов.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл.44, ал. 1,т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Чирпан приема отчета на кмета на община
Чирпан за изпълнение актовете на Общински съвет - Чирпан за периода м. януари 2017 г.– м.юни 2017
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, Общински съвет – Чирпан реши:
1. Упълномощава за представител на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В
и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на
29.09.2017 г., 11,00 часа, Блага Михайлова Димитрова – 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 – Блага Михайлова Димитрова –
заместник - кмет на Община Чирпан, по точка 1 от дневния ред да изрази становище „за”, а именно :
т.1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, за 2018 г. в
размер на 15 000 лева.
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На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 от Наредбата за реда и начина на отпускане на Изпълнено
еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
– Чирпан:
2. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Николай Динков Димов, ЕГН, адрес :
село Ценово, община Чирпан, в размер на 500 / петстотин/ лева .
3. Средствата да бъдатосигурени от бюджета на Община Чирпан.
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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 Изпълнено
публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Чирпан, Общински съвет – гр.Чирпан :
1.Увеличава плана на общинските приходи със сумата + 15 020 лева ,
както следва:
1.1.По § 24-06”Приходи от наем на земя”

+ 15 020 лева;

2. Променя плана на разходите по дейности и параграфи, както следва :
2.1.Местна дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от стихийни
бедствия и производствени аварии”
+8 000лева

в т.ч.§10-20”Разходи за външни услуги”

+8 000лв

2.2.Доф.на дел.от държ.дейност 326 “Професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка”
+ 4 020 лева
в т.ч. §1015 ”Материали ”

+ 4 020 лв

2.3.Доф.на дел.от държ.дейност 738 “Читалища”
в т.ч. §4500 ”Субсидии за организации с нестопанска цел

+ 3 000лева
+ 3 000 лв

3.Приема актуализация в разчетите на сметките за средства от Европейския съюз както следва:
3.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси”
Проект „Обучение и заетост за младите хора”:
3.1.1.По прихода +60 825лв.
в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 60 825лв.
3.1.2.По разхода + 60 825лв.
в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна заетост” + 60 825лв.
в т.ч. §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+51 260лв.
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”+5 465лв.
§0560”здравноосиг. вн. от работодател”+2 460лв.
§0580”вноски за ДЗПО от работодател”+1 640лв.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.1, т.1, чл.50, ал.1, т.2 и
ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Чирпан дава съгласие с цел прекратяване на съсобственост между Община Чирпан и
физически лица, Община Чирпан да продаде 730/2030 ид.ч. от дворно място с площ 2030 кв.м.,
представляващо УПИ IV-73 в кв.19 по плана на с. Златна ливада, на съсобствениците Мария Стефанова

Извършена
продажба на
общинската
част, с цел
прекратяване
на
съсобственос

Кинева, Златка Станилова Иванова и Атанас СтаниловКинев – собственици на останалата част от имота, тта
по цена, изготвена от лицензиран оценител в размер на 1700,00 лв. без ДДС.

Предоставяправомощия на Кмета на Общинатазапровеждане на процедурата по
прекратяване на съсобствеността съгласно реда и условията на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация и §12, точка 2 от Преходните и заключителниразпоредбикъм Закона за изменение и Проведен
търг
допълнение на Закона за водите, Общинскисъвет - Чирпан:
Издадена
заповед
за
1.Открива процедура за избор на оператор на язовирните стени за възлагане
спечелил
стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез предоставяне под наем наязовир– имот търга
№000420, землище на с. Зетьово, м. „Тозлугерен”, 220.928дка
2. Изборът на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване.
3.Определяначалнатръжна цена– 25,00 лв. / дказагодина без ДДС: 5523,20 лв. без ДДС.
4.Определя срок на договора за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията
на язовирите - 10 /десет/ години;
5. Определя депозит и гаранция:
5.1. Депозит за участие в търга – началната тръжна цена без ДДС.
5.2. Гаранция за сключване на договор: 5000,00 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. Определяследнитедоговорни 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 задължавада 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 спазванормативнитеактове по опазване на околната
среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалнотомуизползване, санитарно
– хигиенните и ветеринарно – медицинскиизисквания.
7.4. Операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за
изпълнение предписания от специализиранитеконтролниорганисвързани 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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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
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
„Съюз на военноинвалидните кооперации в България” с ЕИК 113032383, седалище и адрес на
управление гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски”, Синдикален дом, ет.7, стая 705, представлявано от
Борис Тодоров Николов – Управляващ, за развиване на дейност в гр. Чирпан, общинско помещение с
площ от 18,50 кв.м., находящо се в източната част на ІІ-я етаж /втората стая по коридора – вляво/ в
сграда Бивше енергоснабдяване на ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан.
Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем на обекта, за срок от 3 /три/
години, при месечна наемна цена от 4,60 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 администрация Проведен
и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско търг за
продажба
имущество, Общински съвет – Чирпан :
Издадена
заповед за
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна цена на стойност 290,00 /двеста и
спечелил
деветдесет/ лв. без ДДС представляваща начална тръжна цена за продажба на общински имот,
търга
находящ се в землището на гр.Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора: „Лозе” с площ от

за

0.778 дка /седемстотин седемдесет и осем кв.метра/, девета категория, в местността „Шахтова
пещ”, съставляващо имот № 170014/сто и седемдесет и четиринадесет/ по плана на
земеразделяне на гр.Чирпан, при граници: имот №№ 001098-пасище, мера, 170011-лозе,
000163-полски път и 170015-лозе.За имота е съставен АОС № 2617/04.05.2015 год.
2. 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 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното С решение на
самоуправление и местната администрация, както и във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската съда
частично
собственост и чл.151, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Чирпан :
отменя
решение на
1. Дава съгласие за ремонт и реставрация на съществуваща паянтова сграда, ОС - в часта
намираща се в двора на къща музей „Пейо К.Яворов“ с цел разширяване на т.2

дейността й и ползването на сградата като „ДюкянъКрачоловъ“ по модел на
европейския литературен туризъм за привличането на нови посетители и гости.
2. Дава разрешение дейностите по ремонт и реставрация да се извършат от клуб
„Отворено общество” Стара Загора, с председател на УС – Петко Василев Желев,
БУЛСТАТ : 123100968, като финансирането на дейностите да се осъществи по
програма „Ти и LIDL за по-добър живот”.
3. Дейностите по предходните точки се изпълняват след съгласуване по реда на
Закона за културното наследство.
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На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 от Наредбата за реда и начина на отпускане на Изпълнено
еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Чирпан:

1.Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ наТодорка Димитрова Видева , ЕГН, адрес :
град Чирпан, ул. „Фридрих Енгелс” № 10, в размер на 460 / четиристотин и шестдесет / лева .
2.Средствата да бъдатосигурени 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.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет,
Общински съвет – Чирпан :

1. Одобрява разходите за командировки за периода юли – септември 2017 г. на Кмета на
Община Чирпан в размер на 60,00 / шестдесет / лева.
26.10.2017

324

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 :

Изпълнено

1. Одобрява разходите за командировки за периода юли – септември 2017 г. на Председателя
на Общински съвет - Чирпан в размер на 26,56 / двадесет и шест лева и петдесет и шест
стотинки / лева.
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Наоснование чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 отЗаконазаместнотосамоуправление и
местнатаадминистрация и в изпълнениена чл.5 отДоговор № 267 / 13.07.2017 г.,
сключенмеждуОбщинаЧирпан и ДГС – Чирпан, Общинскисъвет – Чирпан:
Определязасвойпредставител в Консултативниясъвет, койтощекоординирадействията,
свързани с изпълнениетонадоговор № 267 / 13.07.2017 г. зауправлението, стопанисването,
ползването
и
опазванетонагорскитетеритории,
собственостнаОбщинаЧирпан,
следнияобщинскисъветник:

1. Динко Тотев Тотев.
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Наоснование
чл.21,
ал.1,
т.23
отЗаконазаместнотосамоуправление
и Изпълнено
местнатаадминистрация, Общинскисъвет – Чирпан:
1. ДавасъгласиедабъдеотпуснатафинансовапомощнаКатя Манева Христозова, ЕГН, адрес
:градЧирпан, областСтараЗагора, бул. „ГеоргиДимитров” № 54, вх.В, ет.2, ап.36, в
размерна2000 / две хиляди/ лева .
2. Средствата да бъдатосигурени от бюджета на Община Чирпан.
3. Средствата да послужат за лечението на ГеоргиАнгеловХристозов, ЕГН, градЧирпан,
областСтараЗагора, бул. „ГеоргиДимитров” № 54, вх.В, ет.2, ап.36,
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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.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

Обявен търг
за наем.
Непроведен
поради липса

2017 год. с Магазин №2 с площ19,34кв.м. находящ се в УПИ Х в кв.100б в гр. Чирпан,жилищна на кандидати.
кооперация на ул. „М. Кочев” №3.
Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под наем на
обекта, за срок от 5 / пет / години, при начална месечна наемна цена от 58,00 лв. без ДДС.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление

Изпълнено

и местната администрация и във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на Сключени
земеделските земи и чл.75б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването договори за
наем
на земеделските земи Общински съвет – Чирпан :
1. Дава съгласие за предоставяне на имотите - полски пътища и напоителни канали,
включени в масиви за ползване, разпределени между собствениците и/или ползвателите на
земеделски земи по землища, съгласно предоставените списъци на ползвателите на съответните
масиви по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.
2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем за стопанската 2017/2018
год. в срок до 30 дни от влязлото в сила решение на Общински съвет гр.Чирпан.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,§17, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и Решение №41
/ 28.01.2016 г. на Общинскисъвет - Чирпан, изразходването на набраните средства на местнатакомисия
да става,кактоследва:

1. За дейността на членовете на комисията
2. За стопански цели

- 4%

3. Другинепредвидениразходи - 1 %

- 95 %

По т.1 се
подготвя
протокол на
комисията за
разпределение
на
средствата
на членовете
на
комисията;
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Изпратено
писмо с
искане за
свикване на
общо
1.Упълномощава Кмета на Община Чирпан да отправи писмено искане до управителя на събрание
„Обелос- Чирпан” ООД за свикване на Общо събрание на съдружниците със следния дневен ред:
На основание чл.21, ал.1, т.9
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.138, ал. 2 и чл.154, ал.1, т.2 от Търговския закон и чл.7 от Наредбаза реда за
учредяване на търговски дружества иза реда за упражняване на правата на собственост наобщината в
общинските търговски дружества,Общинскисъвет–Чирпан реши:

 Прекратяване на дружеството по реда на чл.154,ал.1, т.2 от Търговския закон.
2. В случай, че управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок от получаване на писменото
искане, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на Община Чирпан, на основание чл.чл.138, ал.
2 от Търговския закон, да свика Общо събрание на съдружницитена „Обелос- Чирпан” ООД
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация, във връзка с чл.8, ал.2 и ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.302, чл.303 и
чл.305 от Закона за предучилищното и училищното образование, 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. 1. Чл.4, ал.1, точка „б” придобива следната редакция:
„б/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под
наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за
учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на
концесия;”

Стар текст:
Чл.4./1/, т.”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;

§2. В чл.5 се добавят нови алинеи 7, 8 и 9 със следния текст:

„/7/Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища,
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публичнаобщинска собственост.
/8/ От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско,
имотите на територията на общината - публична държавна собственост, които са предоставени на
училището преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината и стават
публична общинска собственост, а вещите - държавна собственост, стават собственост на общината,
ако тя финансира това училище.
/9/ Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за
личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, са със статут на частна общинска
собственост.”

§3. Създава се нов чл.13а със следния текст:
„/1/ Имотите и вещите по чл.5,ал.8 се предоставят за управление на училището, което ги е
управлявало до обявяването му за общинско и се ползват само за целите на образователния процес,
без да променят предназначението си.
/2/ Когато седалището на училището, управляващо имотите, придобити от общината по реда на
чл.5, ал.8, е извън територията на общината, след влизането в сила на акта за обявяване на училището
за общинско, общината приобретател предоставя имотите за управление на финансирани от нея
училища.
/3/ Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване
на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за
образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда наЗакона за общинската
собственост и тази наредба.
/4/ Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване
на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма
обществена потребност за ползването им за дейностите по ал.3, могат да се ползват и за други
дейности при едновременно изпълнение на следните условия:
1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за
образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности;
2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз

основа на оценка на образователните потребности в общината;
3. населеното място е с население под 5 хиляди души.”

§4. Чл.41, ал.3 придобива следната редакция:
„(3) При разпоредителна сделка с общински имот по ал.1, физическите и юридическите лица
заплащат на общината режийни разноски и данък при придобиване на имущество. Данъкът при
придобиване на имущество, съгласно Наредбата за определяне размера на местни данъци на
територията на Община Чирпан, е в размер на 2%, изчислени върху стойността на:
1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;
2. на имота с по-висока стойност при замяна;
3. на реалния дял с по-висока стойност - при делба.
4. дан. оценка - в случаите на безвъзмездни сделки.
Режийните разноски се начисляват, както следва:
- в случаите на продажби по чл. 15, ал. 5, чл. 17, ал. 5 и §8 от Допълнителните разпоредби на Закона
за устройство на територията, когато размерът на предаваемата земя е с площ до 100 кв.м. – в размер на
20,00 лв.
- във всички останали случаи при разпореждане с общинско имущество – в размер на 50,00 лв.”

Стар текст:
„Чл.41(3) При разпоредителна сделка с общински имот по ал.1, физическите и юридическите
лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2% и данък при придобиване на
имущество в размер на 2%, съгласно Наредбата за определяне размера на местни данъци на
територията на Община Чирпан:
1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;
2. на имота с по-висока стойност при замяна;

3. на реалния дял с по-висока стойност - при делба.
4. в случаите на безвъзмездни сделки.”

§5. В чл. 63, ал.1 отпада последното изречение „Комисията не допуска до участие в публичния
търг кандидати, които са длъжници или са неизправни по договорни правоотношения с общината”и
текстът придобива следната редакция:
„Чл.63 (1) В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове и
установява редовността на подадените документи. Комисията не допуска до участие в публичния търг
кандидати, ако установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията,
посочени в условията на търга.”

Стар текст:
„Чл.63 (1) В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове и
установява редовността на подадените документи. Комисията не допуска до участие в публичния
търг кандидати, ако установи непълнота на представените документи или неспазване на
изискванията, посочени в условията на търга. Комисията не допуска до участие в публичния търг
кандидати, които са длъжници или са неизправни по договорни правоотношения с общината”.

§6. В чл. 84 отпада последното изречение „Комисията не допуска до участие в публично
оповестения конкурс, кандидати, които са длъжници или са неизправни по договорни правоотношения
с общината.” и текстът придобива следната редакция:
„Чл.84. В деня на провеждането на публично оповестения конкурс, комисията разпечатва
подадените пликове и установява редовността на подадените документи. Комисията не допуска кандидат,
ако установи непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в
условията на конкурса.”

Стар текст:
„Чл.84. В деня на провеждането на публично оповестения конкурс, комисията разпечатва

подадените пликове и установява редовността на подадените документи. Комисията не допуска
кандидат, ако установи непълнота на представените документи и неспазване на изискванията,
посочени в условията на конкурса.Комисията не допуска до участие в публично оповестения конкурс,
кандидати, които са длъжници или са неизправни по договорни правоотношения с общината”.

30.11.2017
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На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 346, Изпълнено
ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование:
1. Приема Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за
подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан.

30.11.2017
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На основание чл.17, ал.1, т.4 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и Изпълнено
местната администрация и въввръзка с чл.29, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения,
Общински съвет – Чирпан реши:

1.

Определя за представител на Община Чирпан, който да участва в комисията
за изработването на Областна здравна карта за област Стара Загора :
Д-р Неделчо Радев Тотев – управител на МБАЛ - Чирпан

21.12.2017

Приета План
сметка
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ПЛАН - СМЕТКА
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА
ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2018 Г.

1.1. РАЗХОДИ
Вид разход

Необходими
средства

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовитеотпадъци контейнери, кофи и други
2. Дейностсъбиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения
за третирането им: план-сметка на ОП „ЧИСТОТА”, такса в
регионално депо, заем ПУДООС

36 024,00

834 955,04

3. Дейност проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по
- чл. 60 от Закона за управление на отпадъците
- чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

14169,60
442 800,00
4. Дейност почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване
165 966,65
Всичкоразходи:

1 493 915,29

1.2. ПРИХОДИ
№ Тип

Населено

Необходим

В т.ч. по дейности

място

и средства
Осигуря
ване на
съдове
за
съхраня
ване на
битови
те
отпадъ
ци контей
нери,
кофи и
други

1

2

3

4

5

1

гр. Чирпан

2

с.

Винарово

10334,77

249,21

3

с.

Гита

14803,55

4

с.

Димитриево

5

с.

6

Проучване,
Събиране
проектиране,
на
Почистван
изграждане,
битовит
е на
поддържане,
е
уличните
експлоатация,
отпадъц
платна,
закриване и
ии
площадите
мониторинг на
транспор
, алеите,
депата за битови
тиранет
парковите
отпадъци или
о им до
и другите
други инсталации
депата
територии
или съоръжения за
или други
от
обезвреждане,
инсталац
населените
рециклиране и
ии и
места,
оползотворяване
съоръжен
предназнач
на битови
ия за
ени за
отпадъци,
обезвреж
обществен
включително
дането
о ползване
отчисленията по
им
ЗУО
6

1200849,67 28957,07 671159,53

7

8

367324,57

133408,50

5776,14

3161,27

1148,14

356,97

8273,76

4528,22

1644,60

7804,59

188,20

4362,02

2387,33

867,05

Държава

6554,06

158,04

3663,09

2004,80

728,12

с.

Зетьово

37668,23

908,32

21052,92

11522,23

4184,75

7

с.

Златна
ливада

3968,59

95,70

2218,06

1213,94

440,89

8

с.

Изворово

5402,83

130,28

3019,66

1652,66

600,23

9

с.

Малко
Тръново

10

с.

Могилово

11

с.

12

9297,10

224,19

5196,19

2843,87

1032,86

36633,70

883,38

20474,72

11205,78

4069,82

Осларка

2437,22

58,77

1362,17

745,52

270,76

с.

Рупките

56504,81

1362,55

31580,76

17284,10

6277,41

13

с.

Свобода

51153,95

1233,52

28590,14

15647,34

5682,95

14

с.

Спасово

13555,30

326,87

7576,11

4146,39

1505,93

с.

Средно
градище

9737,00

234,80

5442,05

2978,42

1081,73

16

с.

Стоян
Заимово

2503,82

60,38

1399,39

765,89

278,16

17

с.

Целина

5619,99

135,52

3141,03

1719,08

624,35

18

с.

Ценово

7713,07

185,99

4310,86

2359,33

856,88

19

с.

Яздач

11373,03

274,25

6356,43

3478,87

1263,49

1493915,29 36024,00 834955,04

456969,60

165966,65

15

Сума:

2. Общински съвет - Чирпан на основание чл. 62 и чл. 67, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси определя размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. по
населени места, пропорционално в промили върху основа, както следва:

За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените
и
урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията,
организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху данъчната оценка на имотите;

За притежаваните сгради, урегулиранипоземлениимоти, собственост на предприятия,
физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на бюджетна
издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху по-високата между отчетната
им стойност и данъчната им оценка.

2.1. За гр.Чирпан


За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените
и
урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията,
организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху данъчната оценка на имотите – 3,100/00
0

/00 за всяка услуга поотделно се определя вследния размер:

№
Т.1
Т.2

Т.3

Т.4

Жилищни
и
Разходи по чл.66 от ЗМДТ
вилниимоти
на
граждани
и
предприятия
Осигуряване на съдове за съхраняване на 0,06 0/00
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други
Събиране
на
битовите
отпадъци
и 1,62 0/00
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането
им
Проучване,
проектиране,
изграждане,
0,97 0/00
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или
други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване
на
битови
отпадъци,
включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците
Почистване на уличните платна, площадите,
0,45 0/00
алеите, парковите и другите територии от
населените
места,
предназначени
за
обществено ползване
Всичко:
3,100/00


За притежаваните сгради, урегулиранипоземлениимоти, собственост на предприятия,
физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на бюджетна издръжка
и други собственици на такива имоти, пропорционално върху по-високата между отчетната им
стойност и данъчната им оценка – 5,200/00

0

№
Т.1
Т.2

Т.3

Т.4

/00 за всяка услуга поотделно се определя вследния размер:
Разходи по чл.66 от ЗМДТ
Нежилищниимоти
на ЕТ и ЮЛ
Осигуряване на съдове за съхраняване на 0,10 0/00
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други
Събиране
на
битовите
отпадъци
и 2,73 0/00
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането
им
Проучване,
проектиране,
изграждане,
1,62 0/00
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или
други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване
на
битови
отпадъци,
включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците
Почистване на уличните платна, площадите,
0,75 0/00
алеите, парковите и другите територии от
населените
места,
предназначени
за
обществено ползване
5,200/00

Всичко:

2.2. За с. Винарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, с. Златналивада, с.
Изворово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Свобода, с. Спасово, с.
Средноградище, с. СтоянЗаимово, с. Целина, с. Ценово и с. Яздач:


За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените
и
урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията,
организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху данъчната оценка на имотите – 5,200/00
0

/00 за всяка услуга поотделно се определя вследния размер:

№

Разходи по чл.66 от ЗМДТ

Жилищни
вилниимоти

и
на

Т.1
Т.2

Т.3

Т.4

граждани
предприятия
Осигуряване на съдове за съхраняване на 0,10 0/00
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други
Събиране
на
битовите
отпадъци
и 2,73 0/00
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането
им
Проучване,
проектиране,
изграждане,
1,62 0/00
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или
други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване
на
битови
отпадъци,
включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците
Почистване на уличните платна, площадите,
0,75 0/00
алеите, парковите и другите територии от
населените
места,
предназначени
за
обществено ползване
Всичко:
5,200/00

и


За притежаваните сгради, урегулиранипоземлениимоти, собственост на предприятия,
физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на бюджетна издръжка
и други собственици на такива имоти, пропорционално върху по-високата между отчетната им
стойност и данъчната им оценка – 5,200/00
0

№
Т.1
Т.2

/00 за всяка услуга поотделно се определя вследния размер:
Разходи по чл.66 от ЗМДТ
Нежилищниимоти
на ЕТ и ЮЛ
Осигуряване на съдове за съхраняване на 0,10 0/00
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други
Събиране
на
битовите
отпадъци
и 2,73 0/00
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането
им

Т.3

Т.4

Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или
други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване
на
битови
отпадъци,
включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците
Почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от
населените
места,
предназначени
за
обществено ползване
Всичко:

1,62 0/00

0,75 0/00

5,200/00

3. Общински съвет - Чирпан на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.67, ал.2 от Закона за
местните данъци и такси определя годишен размер на таксата за битови отпадъци за 2018 г. в размер
на 6,00 лева за един ученик за следните учебни заведения на територията на Община Чирпан:
1. СУ „П.К.Яворов” – гр. Чирпан
2. ОУ „Васил Левски” – гр. Чирпан
3. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Чирпан
4. НУ „Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан
5. ОУ „Отец Паисий” – с. Зетьово
6. ОУ „Кирил и Методий” – с. Свобода
7. ОУ „Васил Левски” – с. Гита
8. Професионална гимназия по селско стопанство – гр.Чирпан
Броят на учениците за всяко учебно заведение се установява по Образец 1 на съответното
училище към началото на учебната година.

21.12.2017
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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 Изпълнено
публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Чирпан, Общински съвет – гр.Чирпан ,

1.Увеличава плана на общинските приходи със сумата + 9 390 лева ,
както следва:

1.1.По § 24-06”Приходи от наем на земя”

+ 9 390лева;

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

2.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”

- 270лева

в т.ч. §51-00”Основен ремонт на ДМА”

- 270лв

2.2.Местна дейност 123 “Общински съвети”

+7 300лева

в т.ч. §0201”За нещатен персонал по трудови правоотношения”
§0551”Осиг.вноски от работодатели за ДОО”
§0560”Здравноосиг.вноски от работодател”
§0580”Вноски за доп. задълж.осиг.от работодател”
§1015”Материали”

+ 5 300лв
+ 610лв
+ 260лв.
+ 130лв
+1 000лв

2.3.Доф.на дел.от държ.дейност 326 “Професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка”
+ 2 090 лева
в т.ч. §1015 ”Материали ”

+ 2 090 лв

2.4Местна дейност 469„ Други дейности по здравеопазването”
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”

+270лева
+270 лв

3. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови , с източник на финансиране
целева субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 1.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и административен договор за безвъзмездна финансова
помощ (АДБФП) №BG16M1OP002-1.009-0003-C01 по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020,
процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”, специфична цел 1
„Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси” на приоритетна ос 1 „Води”, по проект
„Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”,
сключен между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите, с адрес - гр. София, 1000,
район Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза" №22, представлявано от Нено Димов в качеството му на
ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, Общински
съвет –Чирпан:
РЕШИ :

Упълномощава кмета на Община Чирпан Кичка Тонева Петкова да подпише Запис на заповед,
без протест и разноски, платим на предявяване в полза на Министерството на околната среда и водите
в размер на 109 505.56 лв. /сто и девет хиляди петстотин и пет лева и петдесет и шест стотинки/ за
обезпечаване на 1 % авансово плащане по административен договор за безвъзмездна финансова
помощ (АДБФП) №BG16M1OP002-1.009-0003-C01 от 06.11.2017 г. по Оперативна програма „Околна

Изпълнено!
Издаден Запис
на Заповед на
02.01.2018 г. в
полза на
МОСВ на
стойност
109 505,56 лв.

среда 2014-2020”, процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”,
специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси” на приоритетна ос 1
„Води”, по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в
гр. Чирпан”, сключен между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите.
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Предстои
администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан отменя сключване на
договор
Решение №240 / 16.04.2009 г. и Решение №167 / 11.11.2016 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан дава
съгласие Община Чирпан да предостави за безвъзмездно управление на Министерството на
здравеопазването, за нуждите на Филиала за спешна медицинска помощ – гр. Чирпан, следните
помещения, находящи се в западното крило на бившата поликлиника в гр. Чирпан, ул. „Яворов” №15:
- Западна стая – „Стая за почивка на шофьори”,
- Западна стая – „Реанимационна зала”,
- Северна стая – „Стая за почивка на медицинските специалисти”,
- Северна стая – „Стая медицински специалисти – диспечер”,
- Северна стая – „Стая за почивка на лекари”,
- Източна стая – „Лекарски кабинет”,
- Източно помещение – „Санитарен възел”,
- Източно помещение – „Склад”,
- Коридор с изход на изток,
на първия етаж на сградата с обща площ 134 кв.м.,
- Четири западни стаи и три източни стаи на подземния етаж на сградата с обща площ 183
кв.м.

3. Общинският съвет предоставя общинските помещения при следните договорни условия:
- срок на предоставяне - 10 /десет/ години, като през последната година на договора,
Общински съвет – Чирпан може да приеме решение за продължаване на действието на договора, за
срок, според действащото тогава законодателство;
- Собственикътупълномощава от свое име Ползвателя да съгласува проекти с институции,
свързани с извършване на ремонтни дейности, с цел подобряване на имота;
- Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и
вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации, свързани с
изграждането, ремонта и поддържането на обектите на техническата инфраструктура.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан обявява
имот:
170 / 1125 ид.ч. от УПИ V в кв.92 по плана на гр. Чирпан, целият с площ от 1125 кв.м., за
частна общинска собственост. Имотът е актуван с акт за общинска собственост №2445 / 05.12.2013 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната Предстои
администрация, чл.37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – сключване на
Чирпан дава съгласие Община Чирпан да учреди безсрочно безвъзмездно право на строеж на договор
Министерството на здравеопазването, за нуждите на филиала за спешна медицинска помощ – гр.
Чирпан, върху 170 / 1125 ид.ч. от поземлен имот УПИ V в кв.92 по плана на гр. Чирпан, целият с площ от
1125 кв.м., за изграждане на: козирка – 35 кв.м.; навес за линейки – 45 кв.м.; дизелов генератор – 10
кв.м.; паркинг – 80 кв.м.
Упълномощава Кмета да издаде заповед и да сключи договор.
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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 гр. Чирпан, Община Чирпан, област Стара Загора: Урегулиран поземлен
имот с площ 530 кв.м., представляващ УПИ VI в кв. 203 по плана на града, ул. „Д. Благоев”. За имота е

Възложено
изготвяне на
пазарна
оценка

съставен АЧОС №278 / 23.03.2001 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 Изпълнено
администрация и §12, точка 2 от Преходните и заключителниразпоредбикъм Закона за изменение и
Проведен търг
допълнение на Закона за водите, Общинскисъвет - Чирпан:
Издадена
за
1.Открива процедура за избор на оператор на язовирните стени за възлагане заповед
спечелил
стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез предоставяне под наем наязовир– имот
търга
№000098, землище на с. Зетьово, м. „Маданево” с площ 33,863дка.
2. Изборът на оператор да се осъществи чрез провеждане на търг с тайно наддаване.
3.Определяначалнатръжна цена– 25,00 лв. / дказагодина без ДДС: 846,57 лв. без ДДС.
4.Определя срок на договора за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията
на язовирите – 10 /десет/ години;
5. Определя депозит и гаранция:
5.1. Депозит за участие в търга – началната тръжна цена без ДДС.
5.2. Гаранция за сключване на договор: 1000,00 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. Определяследнитедоговорни 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 задължавада 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 спазванормативнитеактове по опазване на околната
среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалнотомуизползване, санитарно
– хигиенните и ветеринарно – медицинскиизисквания.
7.4. Операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за
изпълнение предписания от специализиранитеконтролниорганисвързани с обезопасяването и
сигурността на язовира.
8.Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на гореописания имот.
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На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната Изпълнено
администрация, Общински съвет – Чирпан приема следните изменения в
Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет - Чирпан, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, както следва :
§1. В глава III „Ръководство на Общинския съвет”, чл.15, ал.1, т.8 се отменя.

Стар текст : упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за
издръжка на общинския съвет;

От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” –
2.

§2. 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 30
% 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.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет – Чирпан реши:

Изпълнено

1. Определя численост на персонала в „Звено за услуги в домашна среда” към
Домашен социален патронаж – Чирпан – 1 бр. на длъжност „Домашен помощник”, считано от
01.01.2018 г.
21.12.2017
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Изпълнено.
Внесен проект
и чл. 13, ал. 2 от Закона запублични финанси, Общински съвет – Чирпан:
по „Красива
1.Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България” 2018 година с България”.
обект: Ремонт на сградата на медицински център „Д-р Николай Тошев”, гр. Чирпан.
2.Приема да осигури финансов принос в размер на91 800лв. с ДДС.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за
автомобилните превози, Общински съвет – Чирпан определя :

Минимални цени:




Дневна тарифа – 0,50 лв. на километър;
Нощна тарифа – 0,60 лв. на километър.

Максимални цени:
 Дневна тарифа – 1,00 лв. на километър;
 Нощна тарифа - 1,20 лв. на километър.
21.12.2017

346

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет
Общински съвет – Чирпан :

Одобрява разходите за командировки за периода октомври – декември 2017 г. на
Председателя на Общински съвет - Чирпан в размер на 203,59 / двеста и три лева и петдесет и девет
стотинки / лева.

Изпълнено

