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ОТЧЕТ 

  

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН  

ЗА ПЕРИДА ОТ 01.01.2018 г. ДО 30.06.2018 г. 

 

 

ДАТА РЕШЕНИЕ 

№ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ИЗПЪЛНЕНИ

Е НА 

РЕШЕНИЕТО 

25.01.2018 347 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 2018 г. 

 
 

Изпълнява се 

25.01.2018 348 На основание чл.21 ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и ПМС № 316  от 

2017 г.,Общински съвет - Чирпан : 

І. Приема, считано от 01.01.2018г 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. 

Изпълнено 

25.01.2018 349 На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Чирпан 

 

  Определя, считано от 01.01.2018 г., основни месечни работни заплати на 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 610лв 

   1.2.Кмет на кметство с. Зетьово   920лв 

Изпълнено 



   1.3.Кмет на кметство с. Свобода  900лв 

   1.4.Кмет на кметство с. Гита         890лв 

   1.5.Кмет на кметство с. Спасово   850лв 

   1.6.Кмет на кметство с. Рупките     780лв 

   1.7.Кмет на кметство с.  Винарово 740лв 

   1.8. Кмет на кметство с.Целина      740лв 

   1.9.Кмет на кметство с. Средно Градище 720лв 

   1.10. Кмет на кметство с. Малко Тръново  720лв 

   1.11. Кмет на кметство с.Ценово  720лв. 

   1.12. Кмет на кметство с.Яздач    720лв. 

    2. На кметските наместници, както следва: 

   2.1 Кметски наместник с. Могилово 660лв 

   2.2 Кметски наместник с. Държава 660лв 

   2.3 Кметски наместник с. Димитриево 660лв 

   2.4 Кметски наместник с. Изворово 660лв 

   2.5 Кметски наместник с. Златна ливада  650 лв 

   2.6 Кметски наместник с. Стоян Заимово 620лв. 

   2.7 Кметски наместник с. Осларка 300лв 

        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. 

25.01.2018 350 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за организация и 

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

Изпълнява се 



съвет – Чирпан : 

Утвърждава следните цени за извършени разходи за социални (служебни) погребения за 2018 г.: 

- Организация на погребение                40,00 лв. 

- Некролози         6,00 лв. 

- Ковчег (дъски или хасе за мюсюлмански погребения)           44,00 лв. 

- Надгробен знак                   6,00 лв. 

- Превоз на покойник за гр.Чирпан              29,00 лв. 

- Изкопаване, заравяне и оформяне на гроб           120,00 лв. 

Всичко:                245,00 лв. 

ДДС 20%                  49,00 лв. 

Общо:                294,00 лв. 

-    Превоз на покойник от  

      и до други населени места                                   1,00 лв./км 

ДДС 20%               0,20 лв. 

Общо:               1,20 лв./км 

25.01.2018 351 На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Чирпан : 

 

 

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

работи – Стара Загора за нуждите на  РУ – Чирпан, 1200 / хиляда и двеста / литра гориво / бензин А-

95 / за 2018 г.  

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

Чирпан. 

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

решение. 

Изпълнено 

25.01.2018 352 На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 

и чл.39 от Закона за публичните финанси  и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС 

№ 332/2017г за изпълнение на държавния бюджет на Република България  за 2018г.  и Наредбата за 

Приет и се 

изпълнява 



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 2018г.   както следва: 

  1.1. ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА   15 327 902   лв. 

/ разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 1./ 

в т.ч. 

1.1.1. Приходи за  делегирани от държавата дейности  9 946 225  лв.. 

в т.ч.: 

1.1.1.1 Обща  субсидия и други трансфери за  държавни дейности от ЦБ за общини 

                                                                                            в размер на  8 986 426лв. 

1.1.1.2 Събр. средства  и извършени плащания  от/за сметки за с-ва на ЕС   /-/ 250 169  лв 

1.1.1.3 Преходен остатък   от 2017 г. в размер на   1 209 968лв. 

 в т.ч.остатък в левове по сметки от предходен период    1 145 592лв; 

         остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходен период 64 376лв 

            /разпределени по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от 

преходния остатък от 2017г./ 

 

 1.1.2. Приходи за  местни  дейности  5 381 677 лв. 

 в т.ч.: 

1.1.2.1 Данъчни приходи       962 500лв. 

1.1.2.2 Неданъчни приходи   2 401 103  лв. 



1.1.2.3Обща изравнителна субсидия  и др.трансфери за местни дейности от ЦБ за общини                                                 

1 544 500лв. 

 в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване            130 400 лв. 

1.1.2.4 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране на капиталови разходи в местни 

дейности,  в размер на                                              649 200 лв. 

1.1.2.5 Трансфери между бюджети   по §61-02 

                                                                                  в размер на  /-/ 548 769лв 

1.1.2.6 Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от ЕС по §62-02 

                                                                                  в размер на  /-/ 161 898лв 

1.1.2.7 Временни безлихвени заеми  /+/ 59 069лв 

в т.ч. 

1.1.2.7.1.Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и с-ки за ср-ва от ЕС   107 750лв. 

1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в 

консолидираната фискална програма  /-/ 48 681лв. 

1.1.2.8 Предоставена временна финансова помощ/нето/  38 000лв. 

1.1.2.9 Преходен остатък   от 2017 г.       437972лв. 

            /разпределен по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от 

преходния остатък от 2017г./ 

 

  

1.2. ПО РАЗХОДА  в размер на  15 327 902 лв., разпределен по дейности и параграфи , съгласно 

Приложение № 2 

в т. ч.: 

1.2.1. За делегирани  държавни дейности в размер на    9 946 225лв. 

            1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 



            дейности със средства за местни дейности:                        285 324лв. 

           1.2.3 За местни дейности в размер на                                 5 096 353лв. 

             

            1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер 

на  - 1 435 771лева. 

                  

2. Приема   Инвестиционната програма  на Община Чирпан за финансиране на обекти за капиталови 

разходи за 2018 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 2018 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 2018:                                                                                                                       

649 200 лв.       

          2.2 Обекти, финансирани от собствени средства и преходен остатък/без остатъка по §40 /  

                                                                                                                                    144 300лв.                                                                                                       

          2.3 Обектите, финансирани с преходен остатък  от  приходи по § 40-00 ”Постъпления от 

продажба на  общински нефинансови активи” / постъпили преди 2018г./            23 504лв. 

          2.4. Обектите, финансирани  от приходи през 2018г  по § 40-00 ”Постъпления от продажба на  

общински нефинансови активи” / постъпления от 2018г./                            168 699лв.         

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 –  301 500лв. ; 

-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   на 

персонала по трудови правоотношения; 

  4.2. Представителни разходи в размер на  9 800лв. на Кмета на Община Чирпан и           4 900 

лв. 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 2018-2020/с 

показатели по бюджета за 2018 година и прогнозни показатели за 2019 и 2020г/, съгласно 

Приложение№6/за приходите/ и Приложение № 7/за разходите/.Одобрява актуализирана бюджетна 

прогноза на МБАЛ-гр.Чирпан за периода 2018-2020година, съгласно Приложение № 7А 

           8. Определя за 2018г. 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  дейностите от функция „Образование”, 

неприлагащи системата на делегирани бюджети 

                       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 2018 г. -Приложение № 8 

         10.Утвърждава Спортен календар за 2018 г. -Приложение № 9 

         11.Утвърждава начален план на разходите за 2018 година на ОП“Чистота“, съгласно 

Приложение № 10 

 

12.Предвижда през бюджетната 2018 година  да бъдат събрани просрочени вземания    в размер на 

90 000  лв. в т.ч.от наеми на земя и общинско имущество- 90000лв . 

                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 31.12.2018г. задължения за разходи 15 на сто 

от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.  

          15.Определя максимален размер наличните към 31.12.2018г. 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  по общинския бюджет по пълна 

бюджетна класификация  и по тримесечия . 

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. 

25.01.2018 353                  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 2018/2019 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, 

Подписани 

договори и 

допърнителни 

споразумения 

с 

ползвателите

, след 

извършено 

разпределение 

на пасища и 

ливади. 

За 

свободните са 

обявени 

търгове. 



останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища, мери и ливади се отдават под наем 

чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни за срок от една стопанска година  с 

начална тръжна годишна цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка и за ливади в размер 8.00 лв./дка. 

                 

 6. Възлага на Кмета на община Чирпан да организира изпълнението на настоящото решение. 

25.01.2018 354 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 

15600,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в гр. Чирпан, Община Чирпан, 

област Стара Загора: поземлен имот с площ от 530 кв.м., оформен в УПИ VI в кв. 203 по плана на 

града. За имота е съставен АОС №278 / 23.03.2001 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. 

Обявен търг 

за продажба 

на имота. Не 

е извършена 

продажба, 

поради липса 

на кандидати. 

25.01.2018 355 На основание чл.21, ал. 1, т. 7  и  ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет – 

Чирпан променя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Чирпан, както следва: 

 

§1. Чл. 40, ал. 1 се променя и придобива следния вид: 

 

„За леки автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, 

коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:   

1. до 37 kW включително – 0,50 лв.  за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW; 

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 лв. за 1 kW; 

5. над 110 kW – 1,30 лв. за 1 kW.” 

 

Стар текст 

„За леки автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, 

коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:   

1. до 37 kW включително – 0,34 лв.  за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW; 

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; 

5. над 110 kW – 1,23 лв. за 1 kW.” 

 

Изпълнено 



25.01.2018 356 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 Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – 

Чирпан : 

1. Приема Общинска програма за извършване на общественополезни дейности от безработни 

лица, получаващи месечни социални помощи, на територията на община Чирпан за 2018-2020 г. вкл. 

2. Административният контрол относно продължителността и качеството на положения 

труд по Общинската програма се осъществява от Кмета на Общината или определено от него лице. 

Изпълнява се  

25.01.2018 357 На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 52, ал.8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците : 

 

1. Приема Програма за управление на отпадъците на територията на Община Чирпан 2017-2020 г. 

Приета 

Програма 

25.01.2018 358 На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда: 

 

1. Приема Програма за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан 2017-2020 г. 

 

Приета 

Програма 

25.01.2018 359 На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

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

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

пенсия на Наза Николаева Колева. 

 

25.01.2018 360 На основание чл.2, т.5 във връзка с чл.9 от Наредбата за реда и начина на отпускане на еднократна 

финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и чл.21, ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Чирпан: 

 

1.Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Ангел Вълчев Троев, ЕГН, адрес : село 

Димитриево, община Чирпан, област Стара Загора, в размер на 510 / петстотин и десет / лева. 

 

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

Изпълнено 

25.01.2018 361 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

Общински съвет – Чирпан : 

 

1. Отпуска сумата от 100 / сто / лева на всяко от лицата, навършили 95 – годишна възраст, с 

постоянен и настоящ адрес на територията на община Чирпан, съгласно списък – Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

2. Сумата да бъде отпускана за всяко лице, отговарящо на критериите в т.1, за всяка година до 

навършване на столетие или до смъртта на лицето. 

Изпълнява се 



25.01.2018 362 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, приета с ПМС № 316 на МС от 24.11.2011 г. и в изпълнение на чл.19 от Договор № 

267 / 13.07.2017 г., сключен между Община Чирпан и ДГС – Чирпан, Общински съвет – Чирпан 

одобрява годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община 

Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г. 

Одобрен 

годишен план 

25.01.2018 363 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.5 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Чирпан РАЗРЕШАВА на Димо Илиев Димов, в 

качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване 

за ПИ № 208005, землище с. Спасово, Община Чирпан, предвиждащ свободно основно застрояване, 

при спазване на необходимите показатели за устройствена зона – Предимно производственна (Пп): 

 Плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) - мах.80%, 

 Интензивност на застрояване  (Кинт.) - мах. 2.5,   

 Озеленена площ (Позел.) - мин. 20%. 

При изготвяне на проекта е необходимо: 

• Да се спазят изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове.  

• Да се приложи становище на РИОСВ – гр. Стара Загора за оценка на въздействието върху 

околната среда.  

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

Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на Проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 

№ 208005, землище с. Спасово, Община Чирпан. 

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

Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – План за застрояване, съгласно 

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

Изпълнено 

Обявено 

27.02.2018 364 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

1/12.02.2018 година на Министерство на финансите –Указания за подготовката и представянето 

на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021г, Общински съвет – Чирпан : 

 

Изпълнява се 



1.Одобрява средносрочна  бюджетна прогноза на Община Чирпан за периода 2019-2021 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 2019-2021г 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 2019, 2020 и 2021 година задължения за 

разходи  15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години преди, съответно 2019, 2020 и 2021г; ограничението не се прилага за задължения за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 

4. Определя максималния размер на  наличните към края на 2019, 2020 и 2021 година поети 

ангажименти за разходи  50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години преди, съответно 2019, 2020 и 2021г.; ограничението не се прилага за 

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

5. През периода 2019-2021 година Община Чирпан да не  поема общински дълг, освен поет безлихвен 

заем от ПУДООС и  при необходимост - заем от фонд ФЛАГ. 

27.02.2018 365 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 и за учредяване на право на строеж” на Програмата на Община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., със следния 

имот частна общинска собственост,  находящ се в гр. Чирпан, Община Чирпан, област Стара 

Загора: поземлен имот с площ 330 кв.м., представляващ УПИ XXI-3501 в кв.71 по плана на гр. Чирпан, 

ул. „Победа”. За имота е съставен АЧОС №316 / 21.06.2001 г.   

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба на имота 

чрез публичен търг. 

Възложена и 

изготвена 

пазарна 

оценка за 

продажба на 

имота. 

27.02.2018 366 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 и за учредяване на право на строеж” на 

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

2018 год., със следния имот частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Стоян 

Заимово, Община Чирпан, област Стара Загора: поземлен имот №000869 с площ 0,664 дка, НТП 

„Залесена нива”, девета категория, находящ се в местността „Двете реки”. За имота е съставен 

АЧОС №2843 / 09.02.2018 г. Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна 

оценка за продажба на имота чрез публичен търг. 

Възложена и 

изготвена 

пазарна 

оценка за 

продажба на 

имота. 

27.02.2018 367 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за 

Отменено! 



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 сключи 

предварителен договор за прехвърляне на собственост върху общинско място от 252 кв.м. – част от 

УПИ VI „Стопански дейности” в кв.54 по плана на гр. Чирпан, по цена, определена с Решение №530 / 

31.03.2007 г. на Общински съвет - Чирпан, а именно: 

252 / 4450 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ VI „Стопански дейности” в кв.54 по плана на гр. 

Чирпан, за сумата от 5040,00 лв. без ДДС. 

Упълномощава Кмета на общината да сключи предварителен договор по реда на Закона за 

устройство на територията. 

27.02.2018 368 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 промяна на 

предназначението на 0,043 дка от имот №000441 с НТП „пасище, мера” в землището на гр. Чирпан, с 

цел осигуряване на транспортен достъп до имот №147186 и съседните му, при следните условия: 

 

№ на засегнат имот  Землище НТП Площ на имота /дка/ Засегната площ /дка/ 

000441 Чирпан Пасище, мера 3,573 0,043 

 

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

чл.17 от Закона за опазване на земеделските земи. 

 

Изпълнено 

27.02.2018 369 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на „САНИ МЛ” ЕООД, ЕИК 200585463, със 

седалище и адрес на управление: гр.Чирпан, ул.”Д-р Петър Генов” № 3, с управител Михаил Делчев 

Иванов,  да възложи изработването на проект за ПУП – ПП /Парцеларен план/  извън границите на 

урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура- за част от имот № 

000441- пасище, мера с цел смяна на предназначението на 43 кв.м. от имота в „местен път”  с оглед 

осигуряване на транспортен достъп до имоти № 147186, 147187, 147188 и 147189  по 

земеразделителния план на гр.Чирпан. 

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 част от имот № 

000441- пасище, мера с цел смяна на предназначението на 43 кв.м. от имота в „местен път”  с оглед 

осигуряване на транспортен достъп до имоти № 147186, 147187, 147188 и 147189  по 

земеразделителния план на гр.Чирпан. 

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 

Изпълнено 

обявено 



урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура, съгласно разпоредбите 

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

 

27.02.2018 370 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите във връзка с чл.198в, ал.4, т.9, т.10  от Закона за водите, 

Общински съвет – Чирпан : 

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 

06.03.2018 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”. 

 

Изпълнено 

29.03.2018 371 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 и за учредяване на право на строеж” на Програмата на Община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., със следния 

имот частна общинска собственост,  находящ се в землището на гр. Чирпан, Община Чирпан, област 

Стара Загора: поземлен имот №121008 с площ 6,139 дка, НТП „Нива”, четвърта категория, находящ 

се в местността „Гълъбова могила”.   

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба на имота 

чрез публичен търг. 

 

Възложена и 

изготвена 

пазарна 

оценка за 

продажба на 

имота. 

29.03.2018 372 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Раздел IІІ – „Имоти, предвидени за продажба и за учредяване на право на строеж” на Програмата на 

Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год., като 

записва под т.9 : „Учредяване право на строеж върху 18,68 кв.м. разгъната застроена площ от парцел 

/ УПИ / I – за театър и читалище, в кв.88в по плана на град Чирпан, Община Чирпан, област Стара 

Загора, целият от 4 830 кв.м., за изграждане на повдигателно съоръжение / асансьор / за осигуряване 

на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. За имота е съставен АПОС № 220 / 

01.08.2000 г.   

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

администрация, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост / ЗОС / във връзка с чл.7, ал.2 от 

ЗОС, чл.184, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.8, т.6 от Закона за интеграция 

на хората с увреждания, Общински съвет – Чирпан учредява безвъзмездно и безсрочно право на 

строеж в полза на НЧ „П.К.Яворов - 1867”, гр.Чирпан върху 18,68 кв.м. разгъната застроена площ / 

РЗП / от парцел / УПИ / I – за театър и читалище, в кв.88в по плана на град Чирпан, Община Чирпан, 

област Стара Загора, целият от 4 830 кв.м., за изграждане на повдигателно съоръжение / асансьор / 

Подписан 

договор за 

отстъпено 

право на 

строеж. 



за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. 

3. На основание чл.67, ал.1 от Закона за собствеността / ЗС / във връзка с чл.63, ал.1 от ЗС да се 

счита, че правото на строеж по т.2 от настоящото решение  се погасява в полза на собственика на 

земята – Общински съвет – Чирпан, по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. 

29.03.2018 373 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

Заповед №АК-01-ЗД-59 / 09.03.2018 г. на Областният управител на Област Стара Загора, Общински 

съвет – Чирпан отменя свое Решение №367 / 27.02.2018 г. 

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

чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан дава 

съгласие, Община Чирпан да сключи предварителен договор за прехвърляне на собственост върху 

общинско място от 252 кв.м. – част от УПИ VI „Стопански дейности” в кв.54 по плана на гр. 

Чирпан. 

3. 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 

4550,00 лв. без ДДС за продажба на 252 / 4450 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ VI „Стопански 

дейности” в кв.54 по плана на гр. Чирпан. 

Упълномощава Кмета на общината да сключи предварителен договор по реда на Закона за 

устройство на територията 

Подписан 

предварителе

н договор за 

продажба на 

общинсаката 

част. 

29.03.2018 374 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

управление и разпореждане с общински жилища, Общински съвет – Чирпан приема списък за 

разпределение на общинските жилища по брой, вид и местонахождение за 2018 г., както следва: 

І. Жилища за отдаване под наем: 

1. Апартамент №9, ет.ІІ               - бул. “Г. Димитров” 65 - АОС №104 

2. Апартамент №51, ет.ІX            - бул. “Г. Димитров” 65 - АОС №104 

3. Апартамент №74, вх.В, ет.VІІ - ЖК ”Младост” бл.1 - АОС №24 

4. Апартамент №4, вх.А, ет.І       - ЖК ”Младост” бл.4 - АОС №23 

5. Апартамент №14, ет.ІV            - ул. “Шарампол” 24 - АОС №25 

6. Апартамент №16, ет.ІV            - ул. “Шарампол” 24 - АОС №25 

Приет списък 



7. Апартамент №20, ет.V             - ул. “Шарампол” 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.VІІ         - бул. ”Г. Димитров” 65 - АОС №104 

3. Апартамент №19, вх.А, ет.VІІ - ЖК ”Младост” бл.1 - АОС №1431 

 

ІV. Резервни жилища: 

1.  Апартамент №18, вх.Б, ет.ІV - бул.”Г. Димитров” 24 - АОС №3 

2.  Апартамент № 27, вх.А, ет.VІІ - ЖК ”Младост” бл.4 - АОС №23 

Предназначението на жилищата може да се променя, съобразно потребностите на общината, с 

ново решение на Общинския съвет. 

29.03.2018 375 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 

3330,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в гр. Чирпан, Община Чирпан, област 

Проведен 

търг. 

Извършена 

продажба на 



Стара Загора: поземлен имот с площ 330 кв.м., представляващ УПИ XXI-3501 в кв.71 по плана на 

града, ул. „Победа”. За имота е съставен АЧОС №316 / 21.06.2001 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. 

имота. 

29.03.2018 376                На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и ал.3 от Закона за  местното самоуправление и 

местната 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.4, изр.2 се изменя и придобива следната 

редакция: 

 

„Отчетът се публикува на интернет страницата на общината.” 

 

Стар текст : Отчетът се публикува в бюлетин и в интернет страницата на общината. 

 

            От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма. 

 

 

 §2. В глава VII „Комисии на общинския съвет”, чл.54, ал.2 се изменя и придобива следната 

редакция :  

 

„При съвместни заседания комисиите гласуват свое общо становище, което се представя на 

председателя на общинския съвет. Когато се провеждат съвместни заседания, на общинските 

съветници се заплаща възнаграждение за участие в една комисия. ” 

 

Стар текст : При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на 

председателя на общинския съвет. 

 

 

 

§3. В глава IX „Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския 

съвет”, чл.103 се изменя и придобива следната редакция :  

 

„Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез поставянето им 

Изпълнено 



на информационното табло на Община Чирпан, чрез публикуването им на интернет страницата на 

общината и в поне един регионален вестник.” 

 

Стар текст : Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на 

населението чрез издаване на бюлетин от звеното от чл.29а от ЗМСМА, се публикуват в интернет 

страницата на общината и в един регионален вестник /седмичник/ определен с конкурс в срок до 31 

януари от текущата година и условия за конкурса определени чрез решение на Общински съвет. 

29.03.2018 377 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал.5 от Закона за устройство 

на територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на „МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС“ ЕООД, в 

качеството му на собственик на имоти УПИ № I423, кв.51Б и УПИ № VI, кв.51, да възложи 

изработването на проект за ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕМЕНТ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА- 

електроснабдяване към ПУП-ПЗ на с. Могилово, Община Чирпан. 

При изготвяне на проекта е необходимо: 

1. Да се спазят изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове.  

2. Да се приложи становище на РИОСВ – гр. Стара Загора за оценка на въздействието върху 

околната среда.  

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

ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕМЕНТ НА ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА- електроснабдяване към ПУП-ПЗ на с. Могилово, Община Чирпан. 

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

съвет за разрешаване изработването на ПУП – План за застрояване, съгласно разпоредбите в 

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

Изпълнено 

Обявено  

29.03.2018 378            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 :  

1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. 

Приета 

29.03.2018 379 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и  чл.79 ал.5 от Закона за опазване на околната среда: 

1.Приема отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на територията на 

Община Чирпан за 2017 г. 

Приет отчет 

29.03.2018 380 На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет – Чирпан : 

Изпълнено 



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 точки от 1 до 3 

от дневния ред на редовното ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара 

Загора, свикано на 05.04.2018 г., 11:00 часа, а именно : 

1. Промяна в състава на Съвета на директорите. 

2. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да 

бъде възложено управлението. 

3. Вземане на решение за прехвърляне на собствеността на недвижими имоти – неоперативен 

актив, на Община Стара Загора срещу погасяване на задължение за главница за местни данъци и 

такси. 

29.03.2018 381           На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за реда и начина на отпускане на 

еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 

Чирпан: 

1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Емилия Иванова Стефанова , ЕГН, 

адрес : град Чирпан, ул. „Зора” № 4, в размер на 1000 / хиляда / лева. 

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

3. Средствата да послужат за лечението на Алисия Емилова Стефанова, ЕГН, град Чирпан, 

област Стара Загора, ул. „Зора” № 4. 

Изпълнено 

03.05.2018 382 На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.144, ал.4 от Закона за публичните 

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

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

Община Чирпан  и във връзка с чл.60, ал.1 от АПК,  Общински съвет – гр.Чирпан : 

 

1.Увеличава плана на  общинските приходи със сумата    + 94 050 лева , 

както следва: 

1.1.По § 24-06”Приходи от наем на земя”                +  2 250лева; 

 

                        1.2 По § 61-02 Трансфери между бюджети- предоставени трансфери 

                                                                                                               + 91 800лева 

 

 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”                                                                          + 2 250 лева 

Изпълнено 



в т.ч.  §1015 ”Материали ”                                                                             + 2 250 лв 

 

2.2. Местна дейност 336 “Столове”                                                           + 14  000 лева 

в т.ч.  §1015 ”Материали ”                                                                              - 1 500 лв 

           §52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и  съоръжения  + 14 000 лв. 

                  в т.ч.Професионална картофобелачка                                         + 1 500 лв 

                       Изграждане на вентилационна съоръжение в ученически стол към       ОУ”Васил 

Левски”-гр.Чирпан                                                                      +14 000 лв 

 

2.3.  Местна дейност 412 “Многопрофилни болници за активно лечение”   

                                                                                                                         + 57 800лева                                                                             

в т.ч.  §43-01 ”Субсидии и др.трансфери за нефинансови предприятия за текуща дейност ”                                                                                                         

+ 57 800 лв 

 

 

2.4..Местна дейност  623 „ Чистота”                                                           +20 000 лева 

      В т.ч. § 10 20 „Разходи за външни услуги”                                          + 20 000лв. 

           в т.ч. изг.на проект”Рекултивация на депо „Шахтова пещ”         + 20 000лв 

 

        3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска предварително изпълнение 

на решението от деня на приемането му, за да се защитят особено важни обществени интереси. 

03.05.2018 383            На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА Общински съвет –Чирпан :                                      

1.Одобрява промяна в общата численост на дейност „Детски градини – делегирана от държавата 

дейност”  от 74 броя  на 75 броя, считано от 03.05.2018 г.     

        

Изпълнено 

03.05.2018 384 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 и чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове 

Общински съвет – Чирпан  приема Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан, както следва : 

 

 

 §1. Чл.41, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Чирпан  се изменя и придобива следната редакция: 

 

„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 е съгласно Наредбата за определяне размера на местни данъци на територията на 

Изпълнено 



Община Чирпан.  

Данъкът се начислява, както следва: 

1. 2%, изчислени върху стойността на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото 

вещно право, което се учредява; 

2. 2% изчислени върху стойността на имота с по-висока стойност при замяна; 

3. 2% изчислени върху стойността на реалния дял с по-висока стойност - при делба; 

4. 3,3% изчислени върху стойността на 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 : 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. 

 



      

03.05.2018 385            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 

параклис „Свети Илия”, със застроена площ от 120 кв.м., намиращ се в  общинско дворно място от 

30 850 кв.м., представляващо парцел III,  в кв.103 – парк „Д-р Теньо Стоилов”, по плана на град 

Чирпан, за частна общинска собственост. Имотът е актуван като публична общинска собственост 

с АОС № 221 / 2000 г. 

Изпълнено 

03.05.2018 386 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан:  

1. Дарява на Старозагорската света Митрополия, с код по БУЛСТАТ : 123055035, 

представлявана от Митрополит Огнян Добринов Казанджиев, следния имот : параклис „Свети 

Илия”, със застроена площ от 120 кв.м., строен 1898 г., намиращ се в общинско дворно място от 30 

850 кв.м., представляващо парцел III,  в кв.103 – парк „Д-р Теньо Стоилов”, по плана на град Чирпан.  

2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за дарение на имота.  

3. Освобождава се Старозагорска митрополия от заплащане на режийни разноски по чл. 41, ал.3 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Чирпан. 

4. Всички други данъци и такси по издаването и вписването на договора са за сметка на 

Старозагорската митрополия. 

Издадена 

заповед на 

кмета на 

общината за 

извършване на 

дарение. 

Предстои 

подписване на 

договор. 

03.05.2018 387 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 определя като начална тръжна цена сумата от 10 000,00 / десет хиляди / 

лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в землището на гр. Чирпан, Община Чирпан, 

област Стара Загора: поземлен имот №121008 с площ 6,139 дка, НТП „Нива”, четвърта категория, 

находящ се в землището на гр. Чирпан, местността „Гълъбова могила”. За имота е съставен АОС 

№2845 / 05.04.2018 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. 

Обявен търг 

за продажба 

на имота. Не 

е извършена 

продажба, 

поради липса 

на кандидати.  

03.05.2018 388 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 

10 300,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в гр. Чирпан, Община Чирпан, 

област Стара Загора: поземлен имот с площ от 335 кв.м., оформен в УПИ VI в кв. 100б по плана на 

града. За имота е съставен АОС №27 / 01.10.1997 г. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по подготовката и 

Проведен 

търг. 

Извършена 

продажба на 

имота. 



провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална 

тръжна цена. 

03.05.2018 389 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 

16300,00 лв. без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в гр. Чирпан, Община Чирпан, 

област Стара Загора: поземлен имот с площ от 530 кв.м., оформен в УПИ VII в кв. 100б по плана на 

града. За имота е съставен АОС №177 / 12.11.1999 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 

продажба на 

имота. 

03.05.2018 390            На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет – Чирпан приема 

План за младежта на Община Чирпан за 2018 г. 

 

Приет план 

03.05.2018 391            На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

2018 - 2020 г. 

 

Приет план 

03.05.2018 392             На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане закона за социалното подпомагане 

Общински съвет – Чирпан : 

1. Приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Чирпан за 2019 год. 

Приет план 

03.05.2018 393            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общински съвет – Чирпан приема отчета за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните / МКБППМН / за 2017 г. 

 

Приет отчет 

03.05.2018 394 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и  чл.52 ал.8 от Закона за управление на отпадъците : 

1.Приема отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците  на територията на Община 

Чирпан за 2017г 

Приета 

програма 

03.05.2018 395  

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

ал.4 от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет,  Общински съвет – Чирпан : 

 

Одобрява разходите за командировки за периода януари – март 2018 г. на Кмета на Община Чирпан в 

Прието 



размер на 131,95 / сто тридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки / лева. 

03.05.2018 396 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, 

ал.4 от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет Общински съвет – Чирпан : 

Одобрява разходите за командировки за периода януари – март 2018 г. на Председателя на Общински 

съвет - Чирпан в размер на 36,63 / тридесет и шест лева и шестдесет и три стотинки / лева. 

Прието 

03.05.2018 397 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

Общински съвет – Чирпан: 

 

УТВЪРЖДАВА платен годишен отпуск,  както следва : от 14.05.2018 г. до 16.05. 2018 г. /включително/, 

общо 3 / три / дни на Даниела Иванова Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан. 

Утвърден 

03.05.2018 398 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 

връзка с чл.62, ал.1 от Правилника за организацията 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 Донка Демирова Чакърова, ЕГН, адрес : 

село Свобода, община Чирпан, ул. „Славянска” № 3, в размер на 510 / петстотин и десет / лева. 

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

Изпълнено 

31.05.2018 399 На основание чл.21, ал.1, т.2, чл.21, ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

във връзка  с раздел ІV от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 

и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО,  Общински съвет 

Чирпан : 

 

1. Одобрява промяна в общата численост на отдел „Общинска собственост, европейски програми и 

проекти” към дирекция „Специализирана администрация”, считано от 01.06.2018г. – от 9 щатни бройки на 

8 щатни бройки (намаление с една щатна бройка „Младши експерт европейски програми и проекти). 

 

2. Увеличава числеността на дирекция „Административно-правно обслужване и финансова счетоводна 

дейност ” с 1 щатна бройка на длъжност „младши експерт „Защита на личните данни”, считано от 

01.06.2018г. 

Изпълнено 

31.05.2018 400 На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

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

съвет - Чирпан : 

І. Приема, считано от 01.06.2018 г., средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала 

и месечни лимити на средствата за заплати на работещите в „Детски ясли, детски кухни и яслени групи 

Изпълнено 



в ДГ” и  „Център за настаняване от семеен тип”, както следва: 

 

 

ном

ер 

по 

ред 

дейности численост СМБЗ от 

01.06.2018 

Месечен лимит 

на средствата за 

заплати 

1 Детски ясли,детски кухни и 

яслени групи в ДГ -                         

делегирана от държавата 

дейност 

24 680,00 16 320 

2 Център за настаняване от 

семеен тип - делегирана от 

държавата дейност 

12 635,00 7 620 

 

31.05.2018 401 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 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси и при 

изпълнение изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан 

приема следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Чирпан, както следва : 

 

§ 1. В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други 

общински социални услуги”, чл.29, ал.1 се изменя и придобива следната редакция : 

„Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса в 

размер на съответстващата реалната издръжка.” 

 

Стар текст : Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна 

такса в размер на съответстващата реалната издръжка  - по размера за 2002 г. 

 

Изпълнено 



§ 2. В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други 

общински социални услуги”, чл.29, ал.3 се изменя и придобива следната редакция : 

„Месечната такса се внася от потребителя на социалната услуга до 25 – то число на месеца, следващ 

месеца, за който се дължи.” 

 

Стар текст на ал.3 : „Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.” 

 

§ 3. В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други 

общински социални услуги”, чл.29, ал.4 се изменя и придобива следната редакция : 

„Ветераните от войната на основание чл. 4, т.7 от Закона за ветераните от войната заплащат 30% от 

получаваната от тях пенсия. Военноинвалидите и военнопострадалите по чл.4, т.1 и т.4 от Закона за 

военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите на домашния социален 

патронаж, като заплащат 30 % от размера на определената такса на основание чл.19, ал.1 и ал.2 от 

Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, като останалата част от разходите са за сметка на 

бюджета на общината.” 

 

Стар текст на ал.4 : Ветераните от войната на основание чл. 4 (5) от Закона за ветераните от войната 

заплащат 30% от личната пенсия. 

 

§ 4. В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други 

общински социални услуги”, чл.29, ал.5 и ал.6 се отменят. 

 

Стар текст на ал.5 и ал.6 :  

(5) /нова с реш.№91/31.05.2012/ За ползването на почасови услуги в домашна среда, предоставяни от 

„Звено за услуги в домашна среда”, към Домашен социален патронаж – Чирпан се определят следните 

такси за час: 

             



Месечен доход: Такса: 

 

до 65,00лв.                                     0,17лв./час 

от 65,01 до 130,00лв. 0,19лв./час 

от 130,01 до 195,00лв.   0,22лв./час 

от 195,01 до 260,00лв.                                   0,26лв./час 

от 260,01 до 325,00лв.                                   0,31лв./час 

от 325,01 до 390,00лв.                                  0,34лв./час 

 Над 390,01лв.                           1,70лв./час 

(6)  /нова с реш.№91/31.05.2012/ Лицата ползващи почасови услуги в домашна среда, предоставяни от 

„Звено за услуги в домашна среда”, към Домашен социален патронаж – Чирпан, които нямат доход, 

както и децата са освободени от такса. 

 § 5. В раздел VIII „Такси за гробни места”, чл.46, ал.1 се изменя и придобива следната редакция 

: 

„За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва: 

до 15 години –   15.00 лв. 

за вечни времена –   50.00 лв. 

за урнов гроб –  посочените такси  намалени с 50 %.” 

 

Стар текст на чл.46, ал.1 : За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, 

както следва: 

до 10 години –    10.00 лв. 

за вечни времена –   50.00 лв. 

за урнов гроб –  посочените такси  намалени с 50 %. 



 

31.05.2018 402 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 2018 год., със следния 

общински имот: 

 Стая с площ 16 кв.м., находяща се в сградата на кметството в с. Държава, на втория етаж, северно 

изложение /срещу кметския кабинет/. 

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

10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена, определена с Решение №170 / 01.12.2016 г., а 

именно 18,40 лв. без ДДС. 

Проведен 

търг. 

Имотът е 

отдаден под 

наем. 

31.05.2018 403 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет – Чирпан : 

                    1.  Допълва раздел І, т.6 – „Имоти, които могат да бъдат отдадени под аренда при заявен 

интерес”, на приетата с Решение № 347 / 25.01.2018 год. Програма на община Чирпан за управление 

и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 год., с поземлен имот с идентификатор 

68182.191.2, овощна градина / орехово насаждение/ с площ 4478 кв.м, осма категория, находящ се в 

местност „Дълбок дол”, землище с.Спасово. 

                    2. Срок за отдаване под аренда – 10 /десет/ години с възможност за продължаване. 

                    3. Определя начална тръжна цена – 45.00 лв. / дка за година. 

                    4. Възлага на Кмета на община Чирпан провеждането на 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

 

Проведен 

търг. 

Имотът е 

озвършена 

продажба на 

имота. 

31.05.2018 404 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 определя като начална тръжна цена сумата от 98,00 лв. 

без ДДС, за продажба на общински имот, находящ се в землището на с. Стоян Заимово, 

представляващ поземлен имот с идентификатор №69496.2.1869 с площ 663 кв.м., трайно 

предназначение на територията: „Горска”, с НТП „Друг вид недървопроизводителна горска 

площ”, номер по предходен план: 000869 с площ 0,664 дка, категория - девета. За имота е 

съставен АОС №2846 / 16.05.2018 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 за 

продажба. 

Извършена 

продажба на 

имота. 



31.05.2018 405 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: 

 1. Приема годишния счетоводен отчет за 2017 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 2017 г., без това да се отнася до нарушения и вреди, които биха се 

констатирали при последваща проверка на дейността му през 2017 г. от контролни органи. 

   3. Печалбата за 2017 г. на “Обредни дейности - Чирпан” ЕООД в размер на  4 474  / четири хиляди 

четиристотин седемдесет и четири / лева да послужи за покриване на загуби от минали години.   

Приет отчет 

31.05.2018 406 На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, 

ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски 

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

дружества, Общински съвет - Чирпан реши: 

 1. Приема годишния счетоводен отчет за 2017 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 2017 г., без това да се отнася до нарушения и вреди, които биха се констатирали при 

последваща проверка на дейността му през 2017 г. от контролни органи. 

Приет отчет 

31.05.2018 407 На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

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

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

дружества, Общински съвет - Чирпан реши: 

 1. Приема годишния счетоводен отчет за 2017 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 2017 г., без това да се отнася до нарушения и вреди, 

които биха се констатирали при последваща проверка на дейността му през 2017 г. от контролни 

органи. 

 3. Печалбата за 2017 г. на Медицински център „ Н. Тошев ”  ЕООД, гр.Чирпан в размер на  1 

463  / хиляда четиристотин шестдесет и три / лева да послужи за технически средства с оглед 

привеждане на лечебното заведение към изискванията на Регламент 2016 / 679 на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Приет отчет 



31.05.2018 408 На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

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

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

дружества , Общински съвет Чирпан реши: 

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

счетоводен отчет за 2017 г. 

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

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

констатирали при последваща проверка на дейността на дружеството за 2017 г. от контролни органи 

Приет отчет 

31.05.2018 409 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, приета с ПМС № 316 на МС от 24.11.2011 г. и в изпълнение на чл.19 от Договор № 267 / 

13.07.2017 г., сключен между Община Чирпан и ДГС – Чирпан, Общински съвет – Чирпан одобрява 

коригиран годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община 

Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г. 

изпълнено 

31.05.2018 410 На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет - Чирпан : 

 

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 точки от 1 до 10 от 

дневния ред на редовното ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара 

Загора, свикано на 08.06.2018 г. / петък /, 11.00 часа, а именно : 

 

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран 

одитор. 

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г. 

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. 

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 

2017 г. 

6. Избор на регистриран одитор за 2018 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 

Изпълнено 



възложено управлението. 

10. Вземане на решение за даване на съгласие Съвета на директорите да отдаде под наем 

недвижими имоти – неоперативни активи, представляващи : 1. Сграда с идентификатор № 

68850.502.497.75 по КККР на град Стара Загора, находяща се в град Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” 

№ 2, със застроена площ от 92 кв.м., на 1 етаж и предназначение – Здравно заведение; 2. Сграда с 

идентификатор № 68850.502.497.77 по КККР на град Стара Загора, находяща се в град Стара Загора, 

ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена площ от 100 кв.м., на 2 етажа и предназначение – Здравно 

заведение; 3. Сграда с идентификатор № 68850.502.497.76 по КККР на град Стара Загора, находяща се 

в град Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена площ от 23 кв.м., на 1 етаж и 

предназначение – Здравно заведение, всички намиращи се в поземлен имот с идентификатор № 

68850.502.497 по КККР на град Стара Загора, одобрена със заповед № РД – 18 – 65 / 30.05.2008 г. на 

ИД на АГКК, всички представляващи бивша „Аптека - музей”, за възстановяване на дейността като 

храм, възмездно и за срок от 10 години и избор на наемател чрез процедура на търг или конкурс. 

28.06.2018 411 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 2018 год., със следния 

общински имот: 

 Две стаи от 19,50 кв.м. и 16,20 кв.м., санитарен възел от 3,40 кв.м. и коридор 4,20 кв.м., находящи се в 

южната част на партерния етаж бул. „Г. Димитров” №43 /до клуба на хората с увреждания и партийния 

клуб на ПП „Атака”/ в гр. Чирпан. 

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

10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена, определена с Решение №170 / 01.12.2016 г, а 

именно 106,00 лв. без ДДС. 

 

Проведен търг 

за наем. 

Имотът е 

отдаден под 

наем. 

28.06.2018 412 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, 

ал.9 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет – Чирпан : 

  1.  Допълва раздел ІІІ – „Имоти предвидени за продажба”, на приетата с Решение № 

347/25.01.2018 год. „Програма на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2018 год.”, с поземлен имот с идентификатор 68463.1.558, Нива с площ 304 кв.м, девета 

категория, находящ се в местност „Мараши”, землище с.Средно Градище. 

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

чрез публичен търг. 

Проведен търг 

за продажба 

на имота. 

Извършена 

продажба на 

имота. 

28.06.2018 413 1. На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 9, ал.1, т.10 и чл.22, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 

общината върху общинските търговски дружества Общински съвет  - Чирпан обявява  конкурс за 

възлагане  управление на “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ - ЧИРПАН” ЕООД гр.Чирпан.  

 

Избран 

Управител 

Сключен 

договор 



ОБЕКТ НА КОНКУРСА: Избор на управител на “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ - ЧИРПАН”  ЕООД, 

гр.Чирпан.  

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА : избор от Общински съвет с тайно гласуване 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:  

• Кандидатите да притежават висше образование; 

• Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж; 

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

ако са реабилитирани; 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

Диплома за завършено висше образование - степен магистър 

Автобиография 

Препис – извлечение от трудовата  или осигурителна книжка  

Свидетелство за съдимост 

Програма за развитието и дейността на “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ - ЧИРПАН”  ЕООД  гр.Чирпан за 

тригодишен период  

МЯСТО И СРОК, В КОЙТО ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИТЕ:  

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

завеждат във входящия регистър по реда на тяхното постъпване в деловодството  при Общински съвет 

- Чирпан.  

Разработката  се подава в отделен плик  .  

Всяко подадено заявление се отразява в регистъра на общински съвет, като се посочват името на 

подателя, датата и часът на приемането му.  



Документите се подават в срок до 30 дни след публикуване на решението в един местен вестник.  

           2. Общински съвет - Чирпан създава комисия от трима общински съветници за разглеждане на 

приетите документи и допускане на кандидатите до участие в избора в следния състав : 

Председател – Катя Рабаджиева 

Членове: 1. Рафаил Вели 

2. Илияна Ангелова 

 

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

управление на настоящия управител на “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД, гр. Чирпан до 

избирането на нов управител. 

28.06.2018 414 На основание чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Чирпан : 

 

1. Определя за представител на Община Чирпан в Общото събрание на съдружниците  на 

„Комплексен търговски център - Чирпан” ООД Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан. 

2. Определя за представител на Община Чирпан в Общото събрание на съдружниците  на „Обелос 

- Чирпан” ООД  Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан. 

3.  Определя за представител на Община Чирпан в Общото събрание на съдружниците  на „ 

Фармавита ” ООД, гр.Чирпан Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан. 

4. Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на Община Чирпан да участва в гласуването от 

името на общината при приемане на решенията на общото събрание на дружествата по т.1,2 и 3 и 

подписва необходимите документи. При гласуването си представителят на общината да се съобразява с 

интересите на община Чирпан.   

 

 

28.06.2018 415 На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за реда и начина на отпускане на 

еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.62, ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

Изпълнено 



му с общинска администрация, Общински съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Кадън Рамадан Юсеин, ЕГН, адрес : град 

Чирпан, община Чирпан, ул. „Бреза” № 17 А, в размер на 1000 / хиляда / лева. 

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

28.06.2018 416 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: 

 

1. В списъка на средищните училища за учебната  2018 / 2019 г. да бъдат включени следните 

училища от община Чирпан: 

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

      -     Основно училище”Васил Левски”- гр. Чирпан. 

 

                  2.  В списъка на средищните детски градини за учебната  2018 / 2019 г. да бъде включена 

следната детска градина от община Чирпан: 

 

- ДГ"Снежанка", с.Зетьово, община Чирпан. 

Актуализиран 

списък  на 

средищни 

училища 

28.06.2018 417 На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет гр.Чирпан одобрява Проект за подробен устройствен план – План-схема за елемент на 

техническа инфраструктура, електроснабдяване към ПУП-ПЗ на с. Могилово, Община Чирпан, с цел 

реализиране на инвестиционно намерение – изграждане на „Кабел НН и ТКМ от съществуващо ГРТ в 

УПИ № VI до обслужваща сграда на винарна Мидалидаре в УПИ № I423” , кв.51Б, с. Могилово, 

Община Чирпан, Област Стара Загора.  

Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП – План схема от Общински съвет гр.Чирпан може да 

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

Административен съд гр.Стара Загора чрез Общински съвет Чирпан, съгласно разпоредбите чл.215 

ал.1 и 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

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

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

устройство на територията. 

 

Изпълнено 

Обявено в ДВ 

бр.61/24.07.20

18 г. 

28.06.2018 418 На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

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

Министерски съвет на Република България, Общински съвет – Чирпан : 

 

Внася предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на 

Изпратено до 

МС 



 

Наза Николаева Колева. 

 

28.06.2018 419 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 април – юни 2018 г. на Председателя на Общински 

съвет - Чирпан в размер на 168,54 / сто шестдесет и осем лева и петдесет и четири стотинки / лева. 

Прието 

28.06.2018 420 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет - Чирпан одобрява следното 

: 

 

1. Количествата дървесина, одобрени в коригирания годишен план за ползване на дървесина от 

горските територии – собственост на Община Чирпан (одобрен с Решение №409/31.05.2018 г. на 

Общински съвет – Чирпан) , в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г., в размер 2815 куб.м., да бъдат 

реализирани по начин „продажба на стояща дървесина на корен”, чрез търг с тайно наддаване. 

 

2. Начални тръжни цени за продажба на дървесина на корен: 

- Иглолистна повредена дървесина: едра – 50 лв/м3; средна –  30 лв/м3; дребна –  30 лв/м3; дърва 

–  30 лв/м3; 

Иглолистна неповредена дървесина: едра – 55 лв/м3; средна –  38 лв/м3; дребна –  38 лв/м3; дърва –  38 

лв/м3 

Проведен търг 

избран 

изпълнител 

28.06.2018 421 На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, в изпълнение чл. 52, ал.1, т.3, буква “б” от Закона за водите, 

Общинският съвет - Чирпан дава съгласие Кмета на Oбщината  да издаде  разрешително за ползване на 

воден обект - публична общинска собственост, по реда на Закона за водите,  отдаден на концесия, 

съгласно договор № 195 / 21.12.2012 г. на ЕТ „СП - Стайко Георгиев - Марияна Георгиева”, с Булстат 

202277076, с управител Марияна Георгиева, а именно 

Издадено 

разрешение 

28.06.2018 422 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 „ Комплексен търговски център - Чирпан” ООД  да не бъдe 

приет годишния счетоводен отчет за 2017 г. 

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

управителят на „ Комплексен търговски център - Чирпан” ООД. 

 


