
  
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН 

 

 

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

администрация Председателят на Общински съвет – Чирпан свиква заседание на 

26.09.2019 г. в 14:00 часа в залата на Община Чирпан.  

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на община Чирпан към 

31.12.2018 година. 

Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

2. Предложение за решение относно: Информация за изпълнение на бюджета на 

община Чирпан към 30.06. 2019 година.  

        Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

3. Предложение за решение относно: Одобряване на  актуализирана 

средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

4. Предложение за решение относно: Даване на съгласие на “МБАЛ- Чирпан” 

ЕООД за ползване на кредит. 

    Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

5. Предложение за решение относно: Избиране на временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство с. Гита, кметство с. Зетьово и кметство с. 

Спасово, община Чирпан. 

    Вносител: Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан 

6. Предложение за решение относно: Избор на кандидати за съдебни заседатели 

от община Чирпан  за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г. 

Вносител: Красимира Славчева – Общински съветник към Общински съвет -

Чирпан  

7. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община 

Чирпан в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К 

в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точка 1 

от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията 

по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, 

което ще се проведе на 01.10.2019 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / 

„против” / „въздържал се”. 

Вносител: Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет – Чирпан  

8. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи 

на Председателя на Общински съвет - Чирпан за периода юли – септември 2019 

г.  

Вносител: Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет – Чирпан 



9. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на 

Председателя на общински съвет - Чирпан. 

      Вносител: Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет – Чирпан 

           

 

 

 

 

          

 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА: 

Председател на Общински съвет - Чирпан 


