
 

ОТЧЕТ 

 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН ЗА 

ПЕРИОДА М. ЮЛИ 2021 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2021 Г. 

 

През  отчетния период  Общински съвет - Чирпан е приел 86 решения, като едно 

от тях  е  върнато и оспорено от Областния управител (Решение №316/29.07.2021 г.). 

Същото е отменено с Решение №341/30.09.2021 г. 

С част от решенията  се  изменят и допълват  Наредбата за определянето и 

администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община 

Чирпан,  Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища и 

Наредба №4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чирпан. 

През същия период са приети Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на 

финансова помощ на физически лица на територията на община Чирпан, Наредба № 16 

за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала,  Наредба № 17 за 

условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени 

дарби и на столетници на територията на община Чирпан, Отчет за изпълнението на 

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

собственост за 2020 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти за 2020 г., План за действие на Община 

Чирпан в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация за периода 2021 – 2023 година. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ: 

 

РЕШЕНИЕ № 353 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-133/29.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/30.09.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства с проектно предложение 

„Повишаване на енергийната ефективност на МБАЛ-Чирпан, включително чрез 

използване на възобновяеми енергийни източници“ по Програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Енергийна 

ефективност в сгради“, във връзка с изпълнението на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 на максимална стойност до 

1200000 евро. 

2. Дава съгласие изпълнението на проектните дейности да се извършат с 

участието на партньор от Република Исландия или Княжество Лихтенщайн или 

Кралство Норвегия. 

 3. Възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши всички необходими 

действия за кандидатстване по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 
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ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ на 

Министерство на енергетиката. 

 Изпълнение: Не е внесено проектно предложение, поради несъответствие с 

критериите за административно съответствие.   

 

 

РЕШЕНИЕ № 354 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-134/29.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/ 

.30.09.2021.г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие Община Чирпан да сключи споразумение за партньорство с 

Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектното 

предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“; 

2. Одобрява проекта на споразумение за партньорство, както и декларация за 

гарантиран финансов ресурс за изпълнение на проектното предложение; 

3. Дава съгласие за осигуряване на необходимият финансов ресурс за 

приключване дейностите предмет на споразумението в пълен обем.  

4. Възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши всички необходими 

действия във връзка с разработването и реализацията на проект по процедура 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“.  

Изпълнение: Подписано споразумение за партньорство с МЗ. Внесено 

проектно предложение в процес на изпълнение.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 381 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-155/16.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27/30.11.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет – Чирпан:  

1. Разрешава на Община Чирпан да кандидатства с проект „Закупуване на нови 

транспортни средства за нуждите на „Домашен социален патронаж” гр. Чирпан”, по 

под мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“  по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

2. Дейностите по проект „Закупуване на нови транспортни средства за нуждите 

на „Домашен социален патронаж” гр. Чирпан”, попада в обхвата на Приоритет 3 

„Развитие на системите на образованието, здравеопазването, социалните и младежки 

дейности; Осигуряване на заетост и личностна изява.”, на „План за интегрирано 

развитие на Община Чирпан 2021 г. - 2027 г.”. 

Изпълнение: Внесен проект по подмярка 7.2. на МИГ Чирпан. 
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РЕШЕНИЕ № 382 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-166/18.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27/30.11.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет – Чирпан:  

1. Разрешава на Община Чирпан да кандидатства с проект „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по 

мярка 7.5. “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение 

МИГ „Чирпан“. 

2. Дейностите по проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура” попадат в обхвата на Приоритет 4 

„Съхраняване на историческото наследство и подобряване на услугите и 

инфраструктурата н сферата на културата” на „План за интегрирано развитие на 

Община Чирпан 2021 г. - 2027 г.”.  

Изпълнение: Внесен проект по подмярка 7.5. на МИГ Чирпан. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 383 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-156/16.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27/30.11.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет – Чирпан:  

1. Разрешава на Община Чирпан да кандидатства с проект „Реконструкция на 

парк за обществено ползване  на улица „Васил Левски” в гр. Чирпан” по мярка 7.2. 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение МИГ „Чирпан“. 

2. Дейностите по проект „Реконструкция на парк за обществено ползване  на 

улица „Васил Левски” в гр. Чирпан” попада в обхвата на Приоритет 2 „Изграждане 

на техническите инфраструктури, благоустрояване на населените места в Общината и 

опазване на околната среда” на „План за интегрирано развитие на Община Чирпан 

2021г. - 2027 г. 

Изпълнение: Внесен проект по подмярка 7.2. на МИГ Чирпан. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 384 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-160/16.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27/30.11.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет – Чирпан:  

 

1. Разрешава на Община Чирпан да кандидатства с проект „Обновяване и 

проектни мероприятия в парк до ОУ „Асен Втори” гр.Чирпан” по мярка 7.2. 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение МИГ „Чирпан“. 

2. Дейностите по проект „Обновяване и проектни мероприятия в парк до 

ОУ „Асен Втори” гр.Чирпан” попадат в обхвата на Приоритет 2 „Изграждане на 

техническите инфраструктури, благоустрояване на населените места в Общината и 

опазване на околната среда” на „План за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 

г. - 2027 г.”.  

Изпълнение: Внесен проект по подмярка 7.2. на МИГ Чирпан. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 385 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-159/16.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27/30.11.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет – Чирпан:  

1. Разрешава на Община Чирпан да кандидатства с проект „Обновяване и 

проектни мероприятия в парк  „Христо Смирненски” гр. Чирпан” по мярка 7.2. 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение МИГ „Чирпан“. 

2. Дейностите по проект „Обновяване и проектни мероприятия в парк  

„Христо Смирненски” гр. Чирпан” попадат в обхвата на Приоритет 2 „Изграждане 

на техническите инфраструктури, благоустрояване на населените места в Общината и 

опазване на околната среда” на „План за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 

г. - 2027 г.”.  

Изпълнение: Внесен проект по подмярка 7.2. на МИГ Чирпан. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 386 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-157/16.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27/30.11.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет – Чирпан:  

1. Разрешава на Община Чирпан да кандидатства с проект „Основно обновяване 

на открити площадки за игра в ДГ „Слънце“ гр. Чирпан” по Процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.448 по мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение 

МИГ „Чирпан“, финансирана от ПРСР; 
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2. Дейностите включени в проект „Основно обновяване на открити площадки за 

игра в ДГ „Слънце“ гр. Чирпан” съответстват на Приоритет 3: „Развитие на системите 

на образованието, здравеопазването, социалните и младежки дейности; Осигуряване на 

заетост и личностна изява” от „План за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 

г. - 2027 г.”.  

Изпълнение: Внесен проект по подмярка 7.2. на МИГ Чирпан. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 387 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-165/18.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27/30.11.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет – Чирпан:  

1. Разрешава на Детска градина „Калина Малина” гр. Чирпан да кандидатства с 

проект „Съхраняване на културното нематериално наследство чрез пресъздаване 

на Коледни обичаи, характерни за Чирпански регион” по процедура за подбор на 

проекти BG06RDNP001-19.450 на МИГ Чирпан, Мярка 7 „Съхраняване на местната 

идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и 

природното наследство на община Чирпан”. 

2. Дейностите по проект „Съхраняване на културното нематериално 

наследство чрез пресъздаване на Коледни обичаи, характерни за Чирпански 

регион” по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.450 на МИГ Чирпан, 

Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на 

нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан”, съответстват 

на „План за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 г. - 2027 г.”. 

Изпълнение: Внесен проект по мярка 7 на МИГ Чирпан. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 388 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-158/16.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27/30.11.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет – Чирпан:  

1. Разрешава на Община Чирпан да кандидатства с проект „Закрито 

тренировъчно спортно игрище в терена на училище „Отец Паисий”, с. Зетьово” по 

мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“. 

2. Дейностите по проект „Закрито тренировъчно спортно игрище в терена 

на училище „Отец Паисий”, с. Зетьово” попадат в обхвата на Приоритет 2 

„Изграждане на техническите инфраструктури, благоустрояване на населените места в 

Общината и опазване на околната среда” на „План за интегрирано развитие на Община 

Чирпан 2021 г. - 2027 г.”, Мярка 2.5. Благоустрояване на публични пространства и 

терени за озеленяване, спорт и отдих. 

Изпълнение: Внесен проект по подмярка 7.2. на МИГ Чирпан. 
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РЕШЕНИЕ № 389 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-171/25.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27/30.11.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.62, ал.8, във връзка със 

чл.62, ал.7, т.7 от ЗУТ и разпоредбите на глава трета от Наредба №5 за именуване и 

преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци 

на територията на община Чирпан: 

1. Разрешава изработването на  проектна документация за  мемориален обект- 

паметник на Димитър Данаилов в пи 81414.502.1271 по КККР на гр.Чирпан, УПИ I- за 

градина, кв.99 по Регулационния план на гр.Чирпан,  

  2. Разрешава изграждането на  мемориален обект- паметник на Димитър 

Данаилов в пи 81414.502.1271 по КККР на гр.Чирпан, УПИ I- за градина, кв.99 по 

Регулационния план на гр.Чирпан,  

            3. Изграждането на  мемориален обект- паметник на Димитър Данаилов ще се 

извърши със средства от общинския бюджет. 

 Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши 

необходимите дейности и процедури по изпълнение на Решението.  

 Изпълнение: Връчено за изработване на проектна документация. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 395 

 23.12.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-179/15.12.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 28/23.12.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 13, ал. 2 от Закона за публични финанси, Общински 

съвет – Чирпан:  

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България” 

2022 година  с обект: Основно обновяване на открити площадки за игра в ДДЯ „Д-р 

Иван Софкаров”,   гр.Чирпан. 

2. Приема да осигури финансов принос в размер на 135 640 лв. с ДДС. 

Изпълнение: Внесен проект по „Красива България”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 396 

 23.12.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-180/15.12.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 28/23.12.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 13, ал. 2 от Закона за публични финанси, Общински 

съвет – Чирпан:  

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства към Фонд „Социална 

закрила” с проект: “Ремонтни дейности по сградата на Домашен социален патронаж – 

гр. Чирпан”. 

2.  Поема ангажимент да осигури собствен финансов принос в размер на 9 225,80 

лв. с ДДС. 

Изпълнение: Внесен и одобрен проект по фонд „Социална закрила”. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЕРИТОРИАЛНО - 

СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО. 

 

РЕШЕНИЕ № 319 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-97/15.07.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 24/29.07.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

местната администрация, чл. 5, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 103, ал. 4, чл. 103а, ал. 3, чл. 134, 

ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 т. 6 от Закона за устройството на територията и в условията на чл. 

135а от Закона за устройството на територията, Общински съвет – Чирпан дава 

съгласие за провеждане на процедура за изменение на действащ ПУП-План за 

регулация и застрояване, както и на последващото изменение на Кадастралната карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр.Чирпан за УПИ I – „Детски комбинат” и УПИ VI – 

„Яворов комплекс”, като се обособяват три самостоятелни поземлени имота в кв.103 по 

плана на гр.Чирпан, съгласно приложената скица-проект: 

УПИ I-322 „Детски комбинат” – поземлен имот с проектен идентификатор 

81414.501.322 с начин на трайно ползване ,Детски комбинат”; 

УПИ VII-323 „Oбществено-обслужващи дейности” – поземлен имот с проектен 

идентификатор 81414.501.323 с начин на трайно ползване „Oбществено-обслужващи 

дейности”; 

УПИ VIII-324 „Oбществено-обслужващи дейности” – поземлен имот с проектен 

идентификатор 81414.501.324 с начин на трайно ползване „Oбществено-обслужващи 

дейности”.  

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

местната администрация и във връзка с предвижданията изменение на действащ ПУП-

План за регулация и застрояване, както и на последващото изменение на Кадастралната 

карта и кадастрални регистри в кв.103 по плана на гр. Чирпан, Общински съвет – 

Чирпан дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлени имоти с 

идентификатори 81414.501.323 и 81414.501.324, с адрес гр. Чирпан, бул. „Георги 

Димитров” на „Oбществено-обслужващи дейности”. 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.5, 

ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Чирпан обявява поземлени имоти с идентификатори 

81414.501.323 и 81414.501.324, с адрес гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров”, за частна 

общинска собственост. 

Дава пълномощия на Кмета на общината за провеждане на процедура за 

изменение на действащ ПУП-План за регулация и застрояване, както и на последващо 
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изменение на Кадастралната карта и кадастрални регистри в кв.103 по плана на гр. 

Чирпан. 

 Изпълнение: Приключена процедура по одобряване на ПУП и изменение на 

кадастралната карта. 

 

РЕШЕНИЕ № 322 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-108/21.07.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 24/29.07.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:                     
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б, 

ал.1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № УТ-

1211/20.07.2021   г. от Кмета на община Чирпан за допускане изработването на ПУП- 

План за регулация и застрояване и План за улична регулация за промяна 

предназначението на земеделска земя- пи с идентиф. 81414.147.345 по КККР, местност 

„Високата могила” в землището на гр.Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора  

 одобрява задание за изработването на проект за ПУП - План за регулация и 

застрояване и План за улична регулация за промяна предназначението на земеделска 

земя- пи с идентиф. 81414.147.345 по КККР, местност „Високата могила” в землището 

на гр.Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора и  

 разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план ПУП - 

План за регулация и застрояване и План за улична регулация за промяна 

предназначението на земеделска земя- пи с идентиф.81414.147.345 по КККР, местност 

„Високата могила” в землището на гр.Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора  

като за поземления имот се отреди устройствена зона – Смесена многофункционална 

зона (Смф): Плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) - мах.50 %; Интензивност на 

застрояване  (Кинт.) - мах. 1,5; Озеленена площ (Позел.) - мин. 40%. 

Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да обяви 

решението на Общински съвет, съгласно разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ).  

Изпълнение: Възложен и изработен ПУП. Предстои процедиране. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 323 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-104/19.07.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 24 / 29.07.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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 Христо 

Николов Иванов собственик на УПИ I – 171 в кв.25 по плана на с. Златна ливада, Община 

Чирпан, да възложи изработването на проект за ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на 

улица с о. т. 108 – 60  и  План за регулация /ПР/ за УПИ I – 171 в кв.25 по плана на с. 

Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.  

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

съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изработване на ПУП - План за улична 

регулация /ПУР/ на улица с о. т. 108 – 60  и  План за регулация /ПР/ за УПИ I – 171 в кв.25 

по плана на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.  
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Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи 

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –План за улична 

регулация /ПУР/ и  План за регулация /ПР/, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

Изпълнение: Решението е връчено на собственика. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 345 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-123/17.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/30.09.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА ,чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство 

на територията, във връзка с чл. 134, ал. 1 т. 1 от ЗУТ,  чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, 

Общински съвет гр. Чирпан ОДОБРЯВА Проект за изменение на ПУП - План за 

улична регулация /ПУР/ на улица- тупик с о.т. 1011 ÷ 1012 ÷ 1013 и План за регулация 

–ПР за УПИ ІII- 298  в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара 

Загора, предвиждащ:  

1. Отпадане на улица- тупик с о.т. 1011 ÷ 1012 ÷ 1013 (имот с идентификатор 

81414.501.51 по КККР на гр.Чирпан) и присъединяване на площта й от 670 кв.м. към 

УПИ ІII- 298 в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора, 

поради отпадане необходимостта от улицата вследствие обединяването на трите УПИ 

III-3900, XII-3900 и XIII-3900 в УПИ ІII- 298.  

2. Преотреждане на УПИ ІII- 298 за имот с проектен идентификатор 

81414.501.321 (образуван от обединяване на имоти  с идентификатори 81414.501.298 и 

81414.501.51) в УПИ ІII- 321- „За производствени и складови дейности”.  

3. Установяване на устройствена зона „Пп1” в Плана за регулация в 

съответствие с предвижданията на ОУП на гр.Чирпан, одобрен със Решение № 284 от 

20.06.2013 г. 

Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП - План за улична регулация /ПУР/ 

на улица- тупик с о.т. 1011 ÷ 1012 ÷ 1013 и План за регулация –ПР за УПИ ІII- 298  в кв. 

7 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора, от Общински съвет 

гр.Чирпан, може да се обжалва или протестира в 30 /тридесетдневен/ 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 

обявлението за решението в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, 

съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията. 

Изпълнение: Публикувано в ДВ бр.89/26.10.2021 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 346 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-120/16.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/30.09.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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 Минка 
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Михайлова Шопова, собственик на УПИ VII – 176 и VI – 176 в кв. 12 по плана на с. 

Спасово, Община Чирпан, да възложи изработването на проект за ПУП - План за улична 

регулация /ПУР/ на улица с о. т. 47-46-39  и  План за регулация /ПР/ за УПИ VII – 176, VI – 

176 и V – 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.  

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

гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изработване на ПУП - План за улична 

регулация /ПУР/ на улица с о. т. 47-46-39  и  План за регулация /ПР/ за УПИ VII – 176, VI – 

176 и V – 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.  

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

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП - План за улична 

регулация /ПУР/ и  План за регулация /ПР/, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

Изпълнение: Решението е връчено на собственика. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 347 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-119/16.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/30.09.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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 Димо 

Илиев Димов с адрес с. Спасово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, като собственик на УПИ 

II – За производствена и складова дейност в кв. 72 по плана на с. Спасово  да възложи 

изработването на проект за ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 198-

199-200-201-202 и План за регулация /ПР/ за УПИ II – За производствена и складова 

дейност в кв. 72 по плана на с. Спасово, предвиждащ заличаване на улица – тупик с осови 

точки 198-199-200-201-202, като уличната регулация на север от осова точка 202 се 

продължава в посока изток-запад до УПИ I–За производствена и складова дейност в кв. 72, 

вследствие на което частта от заличената улица с осови точки 198-199-200-201-202 с площ 

от 800 кв. м. да се присъедини към УПИ II – За производствена и складова дейност в кв. 72 

по плана на с. Спасово, общ. Чирпан.  

Проектът за ПУП- ПУР и ПР да бъде изработен и процедиран при спазване на 

действащото законодателство. 

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

гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на ПУП – План за улична 

регулация /ПУР/ на улица с о. т. 198-199-200-201-202 и План за регулация /ПР/ за УПИ II – 

За производствена и складова дейност в кв. 72 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан, обл. 

Стара Загора.  

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

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –План за улична 

регулация /ПУР/ и  План за регулация /ПР/, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Изпълнение: Решението е връчено на собственика. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 367 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-142/20.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 
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разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26 / 28.10.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

водите във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5  от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК,  

Общински съвет – Чирпан изразява позиция и дава мандат на Кмета на Община Чирпан 

в качеството му на представител на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора, да гласува по точките от дневния ред на извънредното Общо събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 12.11.2021 г., 11:00 часа, 

както следва: 

1. По точка 1 от дневният ред да изрази становище „ЗА” във връзка с вземането 

на решение: „На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и 

реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува Договор за 

възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана 

за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от една страна като 

доставчик и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Сливен от друга страна като 

ползвател”.   

2. По точка 2 от дневният ред да изрази становище „ЗА” във връзка с вземането 

на решение: „На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и 

реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува Договор за 

възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана 

за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Сливен от една страна като доставчик и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от друга страна като 

ползвател”.   

Изпълнение: Дадено съгласие за присъединяване на потребители и за 

ползване на водоснабдителни и канализационни системи. 

 

РЕШЕНИЕ № 378 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-162/17.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27 / 30.11.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и чл. 22 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията, във връзка с чл. 62, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 

124б от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Чирпан: 

1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 30819.47.592, област Стара Загора, община Чирпан, село Зетьово, м. 

„Бейолу“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 287 832 кв. м., 

предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за 
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фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 

80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При 

изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия: 

1.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 30819.47.592, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Зетьово, м. „Бейолу“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 

287 832 кв. м.; 

1.2. Имотът да е с отреждане „30819.47.592 – за фотоволтаична централа“; 

1.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ); 

1.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба 

№ 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП); 

1.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 30819.47.593, област Стара Загора, община Чирпан, село Зетьово, м. 

„Бейолу“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 325 140 кв. м., 

предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за 

фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 

80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При 

изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия: 

2.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 30819.47.593, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Зетьово, м. „Бейолу“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 

325 140 кв. м.; 

2.2. Имотът да е с отреждане „30819.47.593 – за фотоволтаична централа“; 

2.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

2.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП; 

2.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

3. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 30819.47.594, област Стара Загора, община Чирпан, село Зетьово, м. 

„Бейолу“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 126 920 кв. м., 

предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за 

фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 

80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При 

изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия: 

3.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 30819.47.594, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Зетьово, м. „Бейолу“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 

126 920 кв. м.; 

3.2. Имотът да е с отреждане „30819.47.594 – за фотоволтаична централа“; 

3.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

3.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП; 

3.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 
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4. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 78330.63.15, област Стара Загора, община Чирпан, село Целина, вид 

територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 83 713 кв. м., предвиждащ 

промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа“ 

с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 

20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят 

следните указания и условия: 

4.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 78330.63.15, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Целина, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 83 713 кв. м.; 

4.2. Имотът да е с отреждане „78330.63.15 – за фотоволтаична централа“; 

4.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

4.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП; 

4.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в дра екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

5. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 78330.71.28, област Стара Загора, община Чирпан, село Целина, м. 

„Дребушака“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 299 420 кв. 

м., предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за 

фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 

80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При 

изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия: 

5.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 78330.71.28, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Целина, м. „Дребушака“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, 

площ 299 420 кв. м.; 

5.2. Имотът да е с отреждане „78330.71.28 – за фотоволтаична централа“; 

5.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

5.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП; 

5.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

6. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 78330.67.40, област Стара Загора, община Чирпан, село Целина, м. 

„Лозята“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 139 521 кв. м., 

предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за 

фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 

80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При 

изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия: 

6.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 78330.67.40, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Целина, м. „Лозята“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 

139 521 кв. м.; 

6.2. Имотът да е с отреждане „78330.67.40 – за фотоволтаична централа“; 

6.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

6.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП; 

6.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 
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прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

7. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 78330.63.13, област Стара Загора, община Чирпан, село Целина, м. 

„Кайряка“, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 19 365 кв. м., 

предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за подстанция“ 

с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 

20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят 

следните указания и условия: 

7.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 78330.63.13, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Целина, м. „Кайряка“, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 

19 365 кв. м.; 

7.2. Имотът да е с отреждане „78330.63.13 – за подстанция “; 

7.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

7.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП; 

7.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

8. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 31070.1.231, област Стара Загора, община Чирпан, село Златна ливада, 

вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 219 439 кв. м., предвиждащ 

промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа“ 

с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 

20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят 

следните указания и условия: 

8.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 31070.1.231, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Златна ливада, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 219 439 

кв. м.; 

8.2. Имотът да е с отреждане „31070.1.231 – за фотоволтаична централа“; 

8.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

8.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП; 

8.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

9. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 31070.19.304, област Стара Загора, община Чирпан, село Златна ливада, 

вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 68 230 кв. м., предвиждащ 

промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа“ 

с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 

20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят 

следните указания и условия: 

9.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 31070.19.304, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Златна ливада, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 68 230 

кв. м.; 

9.2. Имотът да е с отреждане „31070.19.304 – за фотоволтаична централа“; 

9.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

9.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП и одобрения регулационен план на село Златна ливада; 
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9.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

10. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 31070.24.309, област Стара Загора, община Чирпан, село Златна ливада, 

м. „До селото“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 149 453 кв. 

м., предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за 

фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 

80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При 

изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия: 

10.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 31070.24.309, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Златна ливада, м. „До селото“, вид територия Земеделска, категория 7, НТП 

Пасище, площ 149 453 кв. м.; 

10.2. Имотът да е с отреждане „31070.24.309 – за фотоволтаична централа“; 

10.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

10.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП и одобрения регулационен план на село Златна ливада; 

10.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

11. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват 

поземлен имот 31070.60.187, област Стара Загора, община Чирпан, село Златна ливада, 

вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 384 655 кв. м., предвиждащ 

промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа“ 

с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 

20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят 

следните указания и условия: 

11.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот 31070.60.187, област Стара Загора, община Чирпан, 

село Златна ливада, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 384 655 

кв. м.; 

11.2. Имотът да е с отреждане „31070.60.187 – за фотоволтаична централа“; 

11.3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 ЗУТ; 

11.4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за 

ОСУП; 

11.5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., 

част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема 

прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен 

носител. 

12. Одобрява задание и разрешава изработването на проект за подробен устройствен 

план – парцеларен план (ПУП-ПП) за подземни електропроводи 33 kV и за оптични 

кабели от фотоволтаични централи в поземлени имоти с идентификатори 30819.47.592, 

30819.47.593, 30819.47.594, в землището на с. Зетьово, община Чирпан; 31070.1.231, 

31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на с. Златна ливада, община 

Чирпан; 78330.67.40, 78330.71.28, 78330.63.15 в землището на с. Целина, община 

Чирпан до подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 в землището на с. 

Целина, община Чирпан.  

12.1. Проектът за парцеларния план да се изработи в два варианта за трасе, като 

Възложителят да аргументира избора на предложеното окончателно трасе.  

12.2. Трасетата на линейните обекти да бъдат проектирани през поземлени имоти, 

представляващи общинска собственост, съгласно чл. 67, ал. 1 ЗУТ.  
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12.3. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за ОСУП, Наредба № 8 от 

28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в 

населени места, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и 

всички други приложими към устройственото планиране нормативни актове. 

13. Разрешава заявителят „Чирпан Солар Плант“ ЕООД да изработи за своя сметка 

проектите на подробни устройствени планове при спазване на всички нормативни 

изисквания, включително но не само: 

13.1. На основание чл. 230 ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се 

изработят от лица, които притежават съответната техническа и проектантска 

правоспособност.  

13.2. На основание чл. 116а ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се 

представят в графичен и цифров вид, съдържащи всички елементи на плана съгласно 

действащата нормативна уредба.  

14. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината, да се 

разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на 

общината при условията и по реда на чл. 124б ЗУТ. 

15. На основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Чирпан и 

на Областния управител на област Стара Загора в 7-дневен срок от приемането му.  

16. На основание чл. 124б, ал. 4 ЗУТ, решението не подлежи на оспорване. 

 Изпълнение: Връчено на фирмата за изработване на ПУП. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 394 

 23.12.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-173/13.12.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 28/23.12.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство 

на територията, Общински съвет гр. Чирпан одобрява Проекта за изменение на 

подробен устройствен план – ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. 

т. 108 – 60 и План за регулация /ПР/ за УПИ I – 171  в кв.25  по плана на с. Златна 

ливада, общ. Чирпан. 

Проекта за ПУП – ПР и ПУР предвижда изменение на уличната регулация на 

улица с осови точки 108- 60 в частта и към УПИ I-171 в кв.25 по плана на с.Златна 

ливада, така че същата да съвпадне с кадастралната граница на имот пл.н. 171 в кв.25 по 

плана на с.Златна ливада, общ.Чирпан. 

Решението може да се обжалва или протестира в 30 /тридесет/ дневен срок от 

публикуването на обявлението в Държавен вестник пред Административен съд гр. Стара 

Загора чрез Общински съвет Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215 ал. 1 и 4 от Закона 

за устройство на територията /ЗУТ/. 

 Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати 

обявлението за решението в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно 

изискванията на чл.129 ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

Изпълнение: Публикувано в ДВ бр. 9 от 01.02.2022 г. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ. 
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РЕШЕНИЕ № 316 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-106/20.07.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 24/29.07.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Чирпан обявява имот:  

45 / 1147 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 81414.502.1249, находящ се в 

град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540/03.09.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.02.2019 г.; адрес на 

поземления имот: гр. Чирпан, п.к.6200, ул. „Пейо К. Яворов” №19; Площ 1147 кв.м.; 

Трайно предназначение на територията „Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За 

обект комплекс за здравеопазване”; Предишен идентификатор: няма; Номер по 

предходен план: 1249, квартал: 92, парцел: V, за частна общинска собственост. 

Изпълнение: Решението е оспорено от Областния управител и отменено от 

общинския съвет с Решение № 341 / 30.09.2021 г.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 317 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-105/20.07.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 24/29.07.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, чл. 7, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от 

Закона за енергетиката, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да 

учреди безсрочно възмездно право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, 

върху терен с площ 45,00 кв.м., представляващ 45 / 1147 ид. ч. от поземлен имот с 

идентификатор 81414.502.1249, находящ се в град Чирпан, община Чирпан, област 

Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 

№РД-18-1540 / 03.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; последно изменение 

на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 

20.02.2019 г.; адрес на поземления имот: гр. Чирпан, п.к.6200, ул. „Пейо К. Яворов” 

№19; Площ 1147 кв.м.; Трайно предназначение на територията „Урбанизирана”; Начин 

на трайно ползване: „За обект комплекс за здравеопазване”; Предишен идентификатор: 

няма; Номер по предходен план: 1249, квартал: 92, парцел: V, за построяване на БКТП 

/бетонен комплектен трансформаторен пост/, с площ на застрояване 6,30 кв.м. и 

сервитутна обслужваща зона 45,00 кв.м. 

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

администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 54, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет – Чирпан определя цена на правото на строеж в размер на 5000,00 лв. 

без ДДС. 

Упълномощава Кмета на общината да извърши последващите действия по 

учредяването на правото на строеж. 

https://www.pavel-sons.com/bg/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-(%D0%91%D0%9A%D0%A2%D0%9F)_c13_1.html
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Изпълнение: Решението е преразгледано, в резултат на което е отменено с 

Решение №392 / 23.12.2021 г. на Общинския съвет. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 318 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-107/20.07.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 24/29.07.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:          
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 2021 год., със следния имот - частна общинска собственост: 

Поземлен имот с идентификатор 81414.501.251, находящ се в град Чирпан, 

община Чирпан, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 03.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот: няма данни за изменение; адрес на поземления имот: гр. Чирпан, п.к. 

6200, Промишлена зона-Изток; Площ: 1311 кв.м.; Трайно предназначение на 

територията „Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За търговски обект, 

комплекс”; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: квартал: 113а, 

парцел: 4.  

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за 

продажба на имота чрез публичен търг. 

Изпълнение: Възложена и изготвена пазарна оценка за продажба на имота. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 319 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-97/15.07.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 24/29.07.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

местната администрация, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 103, ал. 4, чл. 103а, ал. 3, чл. 134, 

ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 т. 6 от Закона за устройството на територията и в условията на чл. 

135а от Закона за устройството на територията, Общински съвет – Чирпан дава 

съгласие за провеждане на процедура за изменение на действащ ПУП-План за 

регулация и застрояване, както и на последващото изменение на Кадастралната карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр.Чирпан за УПИ I – „Детски комбинат” и УПИ VI – 

„Яворов комплекс”, като се обособяват три самостоятелни поземлени имота в кв.103 по 

плана на гр.Чирпан, съгласно приложената скица-проект: 

УПИ I-322 „Детски комбинат” – поземлен имот с проектен идентификатор 

81414.501.322 с начин на трайно ползване ,Детски комбинат”; 

УПИ VII-323 „Oбществено-обслужващи дейности” – поземлен имот с проектен 

идентификатор 81414.501.323 с начин на трайно ползване „Oбществено-обслужващи 

дейности”; 
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УПИ VIII-324 „Oбществено-обслужващи дейности” – поземлен имот с проектен 

идентификатор 81414.501.324 с начин на трайно ползване „Oбществено-обслужващи 

дейности”.  

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

местната администрация и във връзка с предвижданията изменение на действащ ПУП-

План за регулация и застрояване, както и на последващото изменение на Кадастралната 

карта и кадастрални регистри в кв.103 по плана на гр. Чирпан, Общински съвет – 

Чирпан дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлени имоти с 

идентификатори 81414.501.323 и 81414.501.324, с адрес гр. Чирпан, бул. „Георги 

Димитров” на „Oбществено-обслужващи дейности”. 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.5, 

ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Чирпан обявява поземлени имоти с идентификатори 

81414.501.323 и 81414.501.324, с адрес гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров”, за частна 

общинска собственост. 

Дава пълномощия на Кмета на общината за провеждане на процедура за 

изменение на действащ ПУП-План за регулация и застрояване, както и на последващо 

изменение на Кадастралната карта и кадастрални регистри в кв.103 по плана на гр. 

Чирпан. 

Изпълнение: Извършено изменение на действащ ПУП-План за регулация и 

застрояване и на Кадастралната карта и кадастрални регистри в кв.103 по плана 

на гр. Чирпан.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 332 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-114/26.07.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 24/29.07.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и 

чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Чирпан: 

1. 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 2021 год., с помещение с площ 20,00 кв.м., 

находящо се на четвъртия етаж във вход „А” на административна сграда на ул. „Никола 

Събчев” №20 в гр. Чирпан, представляваща сграда с идентификатор 81414.502.3623.1 

по КККР на гр. Чирпан. 

2. Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на помещението за срок от 10 /десет/ години, с начална 

тръжна цена 54,00 лв. на месец без ДДС /2,70 лв. на кв.м. за месец без ДДС – съгласно 

наемните цени по Решение №46 / 30.01.2020 г. на Общински съвет – Чирпан/. 

Изпълнение: Обявен търг за отдаване под наем на помещението. Търг  не е 

проведен, поради липса на кандидати.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 337 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 
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Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-121/17.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/30.09.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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. 50, ал. 1, т. 2 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет - Чирпан съвет дава съгласие да се прекрати 

съсобствеността между Община Чирпан и Гергана Александрова Нунева, като Община 

Чирпан й продаде своята идеална част с площ 218,70 кв.м., а именно: 218,70 / 289 ид.ч. 

от поземлен имот с идентификатор 81414.502.1363 адрес: гр. Чирпан, ул. „Янко 

Иванов” №8, площ 289 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана”, 

начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/”, предишен идентификатор: 

няма; номер по предходен план: 1363, квартал: 90, парцел: XI, за сумата 11 000,00 лв. 

без ДДС. 

Упълномощава кмета на общината да извърши продажбата. 

Изпълнение: Извършена продажба на общинската част от поземления имот. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 339 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-125/21.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/30.09.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, чл. 38 и чл. 42 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с 

общински жилища на Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се 

отдадат под наем общински жилища, чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, с начални тръжни цени, както следва: 

1. Апартамент №9, ет. ІІ, бул. „Г. Димитров” 65, застроена площ 31,74 кв. м.  – 

начална тръжна цена 160,00 лв. без ДДС за месец. 

2. Апартамент №4, вх. А, ет. І, ЖК „Младост” бл.4, застроена площ 84,65 кв.м.– 

начална тръжна цена 250,00 лв. без ДДС за месец. 

3. Апартамент №19, вх. А, ет. VІІ, ЖК „Младост” бл.1, застроена площ 61,43 

кв.м. – начална тръжна цена 210,00 лв. без ДДС за месец. 

4. Апартамент №18, вх. Б, ет. ІV, бул. „Г. Димитров” 24, застроена площ 72,00 

кв.м. – начална тръжна цена 250,00 лв. без ДДС за месец. 

5. Апартамент № 27, вх. А, ет. VІІ, ЖК „Младост” бл.4, застроена площ 31,92 

кв.м. – начална тръжна цена 130,00 лв. без ДДС за месец. 

Общински съвет – Чирпан определя следните условия на тръжната процедура: 

1. Наемателите да възстановят разходите на общината за изготвяне на пазарните 

оценки; 

2.  На наемателите могат да бъдат приспаднати до дванадесет месечни наемни 

вноски за извършване на ремонт на жилищата. 

Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета да организира и проведе 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем. 

Изпълнение: Жилищата не са отдадени под наем, поради липсата на 

кандидати. 
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РЕШЕНИЕ № 348 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-128/24.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/30.09.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 54, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 70 000 

(седемдесет хиляди) лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор 

81414.501.251, находящ се в град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 

03.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение; адрес на поземления имот: гр. Чирпан, п.к. 6200, Промишлена зона-

Изток; Площ: 1311 кв.м.; Трайно предназначение на територията „Урбанизирана”; 

Начин на трайно ползване: „За търговски обект, комплекс”; Предишен идентификатор: 

няма; Номер по предходен план: квартал: 113а, парцел: 4. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по 

подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

поземления имот с така одобрената начална тръжна цена. 

В тръжната документация към процедурата за продажба изрично да се посочи, 

че функциониращата в имота комплексна автоснабдителна станция – модулна станция 

за дизелово гориво и газстанция, представляващи постройка и съоръжения /надземни и 

подземни/, не са общинска собственост и не са предмет на търга за продажба. 

Изпълнение: Проведен търг за продажба на имота. Извършена продажба.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 351 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-131/27.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25 / 30.09.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 и чл. 22 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 6а, т. 3 от Преходните 

и заключителни разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи, чл. 25, ал. 6 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за опазване на земеделските земи, чл. 19 от Закона за задълженията и 

договорите и чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, 

ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Чирпан реши:  

17. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж, на 

основание чл. 37, ал. 4, т. 4 ЗОС, във връзка с чл. 62, ал. 2 ЗЕ – без търг или конкурс в 

полза на „Чирпан Солар Плант“ ЕООД, ЕИК 205958959, за изграждане на 

фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ), на електрическа подстанция, на индустриална 

система за съхранение на електроенергия, както и на прилежаща техническа 

инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо 

напрежение върху: 
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 Поземлен имот 30819.47.592, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. 

БЕЙОЛУ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, 

НТП Пасище, площ 287832 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

561/27.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 30819.47.593, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. 

БЕЙОЛУ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, 

НТП Пасище, площ 325140 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

561/27.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 30819.47.594, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. 

БЕЙОЛУ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, 

НТП Пасище, площ 126920 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

561/27.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 78330.63.15, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, вид 

собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, 

площ 83713 кв. м, стар номер 000125, 000203, 000204, Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-503/20.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 78330.71.28, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, м. 

ДРЕБУШАКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 

7, НТП Пасище, площ 299420 кв. м, стар номер 000179, 000181, 000220, 000221, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-503/20.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 78330.67.40, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, м. 

ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, 

НТП Пасище, площ 139521 кв. м, стар номер 000134, Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-503/20.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 31070.1.231, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, 

вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, 

площ 219439 кв. м, стар номер 000216, 000176, 000024, Заповед за одобрение на КККР 

№ РД-18-599/28.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 31070.19.304, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, 

вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, 

площ 68230 кв. м, стар номер 000299, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

599/28.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 31070.24.309, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, 

м. ДО СЕЛОТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 

7, НТП Пасище, площ 149453 кв. м, стар номер 000302, Заповед за одобрение на КККР 

№ РД-18-599/28.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 31070.60.187, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, 

вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, 

площ 384655 кв. м, стар номер 000300, 000128, 000096, 000180, Заповед за одобрение на 

КККР № РД-18-599/28.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 Поземлен имот 78330.63.13, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, м. 

КАЙРЯКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Пасище, площ 19365 кв. м, стар номер 000194, Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-503/20.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

17.1. Учредяването на право на строеж в полза на „Чирпан Солар Плант“ ЕООД, ЕИК 

205958959, да се извърши след утвърждаване на площадки и/или трасета и при влязъл в 

сила подробен устройствен план за земите, на основание чл. 29, ал. 3 ЗОЗЗ и преди 

окончателната промяна на предназначението, на основание чл. 25, ал. 7 ЗСПЗЗ. 

18. Дава предварително съгласие да се промени предназначението на поземлените 

имоти, описани в т. 1, на основание чл. 25 ЗСПЗЗ, във връзка с §6а от ПЗР на ЗОЗЗ, за 

изграждане на обекти на техническата инфраструктура – фотоволтаични 

електроцентрали и подстанция с цел производство на електроенергия от възобновяеми 

енергийни източници и прилежаща им инфраструктура. 
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18.1. Промяната на предназначението на Имотите да се извърши при спазване на 

условията и по реда на ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗСПЗЗ, ЗУТ и приложимите законови и 

подзаконови нормативни актове. 

18.2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 24 месеца от 

влизане в сила на решението. 

19. Дава предварително съгласие, на основание чл. 25, ал. 6 ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 29, 

ал. 1 ЗОЗЗ, за изработване на подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на 

обекти на техническата инфраструктура – фотоволтаични електроцентрали и 

подстанция в поземлените имоти, описани в т. 1., както и на подробни устройствени 

планове, предвиждащи изграждането на прилежащата към основните обекти 

техническа инфраструктура, включително парцеларни планове за осигуряване на 

транспортен достъп, за подземни и/или въздушни електропроводи, както и 

комуникационно-транспортни планове и схеми и други необходими планове и схеми 

във връзка с реализирането на инвестиционното намерение. Дава съгласие на 

основание чл. 124а, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 5 ЗУТ възлагане на проектите за 

подробни устройствени планове да се извърши от „Чирпан Солар Плант“ ЕООД. 

19.1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 24 месеца от 

влизане в сила на решението 

20. Дава съгласие, на основание чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ, за определяне на площадки 

и/или трасета за проектиране и промяна на предназначение на поземлените имоти, 

описани в т. 1, за изграждане на фотоволтаични електроцентрали и подстанция, както и 

за определяне на трасета за проектиране и промяна на предназначение на поземлени 

имоти – общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до имотите, 

описани в т. 1. 

20.1. Площадките и/или трасетата за проектиране да се утвърдят на „Чирпан Солар 

Плант“ ЕООД, ЕИК 205958959. 

21. Дава съгласие Кмета на Община Чирпан да упълномощи инвеститора във връзка с 

приложимите процедури по ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗСПЗЗ, ЗУТ и приложимите законови и 

подзаконови нормативни актове. 

22. Дава съгласие за сключване на предварителен договор за учредяване на право на 

строеж между община Чирпан и „Чирпан Солар Плант“ ЕООД, ЕИК 205958959, върху 

имотите, описани в т. 1 от настоящото решение.  

22.1. Одобрява проекта на предварителен договор за учредяване на право на строеж 

между община Чирпан и „Чирпан Солар Плант“ ЕООД, ЕИК 205958959, 

представляващ неразделна част от настоящото решение.  

22.2. Упълномощава Кмета на община Чирпан да сключи предварителния договор по 

т. 6 съгласно приложения и одобрен проект на предварителен договор.  

Изпълнение: Сключен предварителен договор с „Чирпан Солар Плант“ 

ЕООД, съгласно представен проект на предварителен договор.   

 

 

РЕШЕНИЕ № 360 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-136/18.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26/28.10.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да учреди безвъзмездно право 

на ползване на Народно читалище „Димитър Данаилов – 2013” – гр. Чирпан, върху 

следния недвижим общински имот: Втори етаж от сграда /бивше помощно училище/, 
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представляваща сграда с идентификатор 81414.502.1499.1; застроена площ: 342 кв. м., 

брой етажи: 2, предназначение: „Сграда за образование”, стар номер: 1499, построена в 

поземлен имот с идентификатор 81414.502.1499, адрес: гр. Чирпан, ул. „Ангел Пеев 

Стоянов” №15 в гр. Чирпан, за срок до 18.05.2030 г. 

Изпълнение: Сключен договор за безвъзмездно право на ползване с 

Народно читалище „Димитър Данаилов – 2013” – гр. Чирпан. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 361 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-137/18.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26 / 28.10.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби към Закона за устройство на 

територията, чл. 47, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и във връзка с прилагане на влезнал в сила 

подробен устройствен план, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан 

да продаде общинско място от 644 кв.м., което по действащия план на село Малко 

Тръново е присъединено към УПИ ІII „За работилница, за пластмаса и дограма” от 2794 

кв.м. в кв.22, на „Биотест – 2002” ЕООД – гр. Ст. Загора – собственик на имот с пл. 

№172, за който е отреден УПИ ІII „За работилница, за пластмаса и дограма” в кв.22 по 

плана на селото, по пазарна цена, определена лицензиран оценител, а именно: 

644 / 2794 ид. ч. от урегулиран поземлен имот УПИ ІII „За работилница, за 

пластмаса и дограма” в кв.22 по подробния устройствен план на с. Малко Тръново, 

целият от 2794 кв.м., за сумата 2200,00 лв. без ДДС. 

Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата. 

Изпълнение: Извършена продажба на придаваемото място на „Биотест – 

2002” ЕООД – гр. Ст. Загора. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 362 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-146/20.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26/28.10.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.15, ал.3 от Закона за устройството на територията, чл. 41, 

ал. 1, т. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и Решение №347 / 30.09.2021 г. на Общинския съвет, Общински съвет - 

Чирпан съвет дава съгласие за промяна на регулацията на УПИ УПИ IІ „За 

производствена и складова дейност” в кв.72 по плана на с. Спасово и промяна на 

уличната регулация от о.т. 198 до о.т. 202 и образуване на съсобствен имот в кв.72 по 

плана на с. Спасово, именно: 

УПИ IІ „За производствена и складова дейност” с площ 15700 кв.м., със 

следното разпределение на собствеността: 

- 800 / 15700 ид.ч. – собственост на Община Чирпан 

- 14900 / 15700 ид.ч. – собственост на Димо Илиев Димов 
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2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Чирпан обявява част от улица от о.т. 198 до о.т. 202 по плана на с. 

Спасово, с площ на частта 800 кв.м., за частна общинска собственост. 

3. 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. 50, 

ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет - Чирпан съвет дава съгласие след влизане в сила на 

промяната на ПУП-ПР на селото, да се прекрати съсобствеността между Община 

Чирпан и Димо Илиев Димов, адрес: с. Спасово, община Чирпан, област Стара Загора, 

като Община Чирпан продаде на съсобственика част от улицата с площ 800 кв.м. от 

о.т.198 до о.т.202, а именно:  

- 800 / 15700 ид.ч. от УПИ IІ „За производствена и складова дейност” в кв. 72 по 

плана на с. Спасово, целият с площ 15700 кв.м. за сумата 3800,00 лв. без ДДС. 

Упълномощава кмета на общината да извърши продажбата. 

Изпълнение: Извършена продажба на общинската част от поземления имот 

на Димо Илиев Димов. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 363 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-147/20.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26/28.10.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и скица-проект за разделяне /делба/ на поземлени имот, 

Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот с 

идентификатор 68182.208.529, адрес с. Спасово, вид собственост Общинска публична, 

вид територия „Територия на транспорта”, НТП „За местен път”, площ 3302 кв. м, стар 

номер 000529, като се образуват три нови имота, както следва: 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68182.208.530 с площ 713 кв.м., начин 

на трайно ползване „Стопански двор”; 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68182.208.531 с площ 1855 кв.м. 

начин на трайно ползване „Местен път”; 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68182.208.532 с площ 734 кв.м., начин 

на трайно ползване „Стопански двор”. 

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

местната администрация и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Чирпан обявява поземлен имот с проектен идентификатор 

68182.208.530 с площ 713 кв.м. и поземлен имот с проектен идентификатор 

68182.208.532 с площ 734 кв.м., за частна общинска собственост. 

Изпълнение: Обособени са три нови имота. Имотите с НТП „Стопански 

двор” са предвидени за продажба в Програмата на Община Чирпан за управление 

и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 г. 

 

   

РЕШЕНИЕ № 364 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-138/18.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 
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разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26/28.10.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 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 2021 год., със следния имот: 

Помещение с площ 30 кв.м., находящо се на приземния етаж на сграда бивш 

битов комбинат в гр. Чирпан, бул. „Г. Димитров” № 20 /със самостоятелен вход от 

северната част на сградата/ - сграда с идентификатор 81414.502.2101.1 по КККР на гр. 

Чирпан. 

Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на имота за срок от 10 /десет/ години, с начална тръжна цена, в 

размер на 99,00 лв. за месец без ДДС /съгл.наемните цени по Решение №46 / 30.01.2020 

г. на Общински съвет – Чирпан/. 

Изпълнение: Имотът не е отдаден под наем през 2021 г. Предвиден за 

отддаване под наем в Програмата на Община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 г.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 368 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-150/27.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26 / 28.10.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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 2021 год., със следния имот - частна общинска 

собственост: Поземлен имот с идентификатор 81414.501.324, находящ се в град 

Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 03.09.2018 г. на Изпълнителен директор 

на АГКК; Площ 8495 кв.м.; Трайно предназначение на територията „Урбанизирана”; 

Начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс”. 

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

местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Чирпан одобрява пазарна оценка, в размер на 447400,00 

лв. без ДДС, за продажба на Поземлен имот с идентификатор 81414.501.324, находящ 

се в град Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 03.09.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; Площ 8495 кв.м.; Трайно предназначение на 

територията „Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, 

комплекс”. 

Предоставя правомощия на Кмета на Общината по подготовката и провеждането 

на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така приетата начална 

тръжна цена, при следните условия: 
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В имота да се построи търговски комплекс – тип „Ритейл парк”, като бъдещата 

инвестиция да се гарантира от купувача с парична или банкова гаранция, в размер на 

15% от окончателната продажна цена на имота. 

Гаранцията се освобождава при представяне на разрешение за ползване на 

обекта.  

Изпълнение: Проведен търг и извършена продажба на имота. Внесена 

парична гаранция от купувача за изпълнение на условията по договора. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 369 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-151/27.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26 / 28.10.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Чирпан реши: Дейностите по проект „15 

години Рок Фест Чирпан” по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.450, 

Мярка 7 „Съхраняване на Местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на 

нематериалното, културното и природното наследство на община Чирпан”, 

съответстват на „План за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 г. – 2027 г.”. 

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

местната администрация и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да отдаде под наем Сдружение с 

нестопанска цел „Рок Фест – Чирпан” – гр. Чирпан общинско помещение с площ от 33 

кв.м., находящо се в северната част на ІІ-я етаж в сградата на Старата поща в гр.Чирпан 

– сграда с идентификатор  81414.502.1380.2, адрес: област Стара Загора, община 

Чирпан, гр. Чирпан, п.к. 6200, пл. „Съединение” №1, предназначение: 

„Административна, делова сграда”, брой етажи: 5, брой самостоятелни обекти: 2, 

застроена площ: 267 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 81414.502.1380, 

за срок от 8 /осем/ години, срещу месечен наем в размер на 9,90 лв. без ДДС /по 

наемните цени, определени с Решение №46 / 30.01.2020 г./. 

Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за наем при посочените 

условия. 

Изпълнение: Сключен договор за наем със СНЦ „Рок Фест – Чирпан”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 375 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-161/17.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27 / 30.11.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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 2021 год., със следния имот - частна общинска 

собственост: 

Поземлен имот с площ 1125 кв.м., представляващ УПИ Х-63 в кв.8 по плана на с. 

Воловарово, община Чирпан, област Стара Загора.  
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2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински 

съвет – Чирпан определя начална тръжна цена в размер на 2430,00 лв. без ДДС, въз 

основа на изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка, за продажба на 

поземлен имот с площ 1125 кв.м., представляващ УПИ Х-63 в кв.8 по плана на с. 

Воловарово, община Чирпан, област Стара Загора. 

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. 

Изпълнение: Поради краткото процедурно време от влизане в сила на 

решението до края на 2021 г., предстои провеждане на търг за продажба на имота 

през настоящата година. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 376 

 30.11.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-153/04.11.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 27 / 30.11.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи  и чл. 75б, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие за предоставяне под наем на имотите  - полски пътища и 

напоителни канали, които не функционират като такива, попадащи в масивите за 

ползване, на ползвателите на съответните масиви, съгласно приложените списъци, по 

цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. 

2. Упълномощава Кмета на общината да сключи  договори за наем за 

стопанската 2021/2022 год. в едномесечен  срок от издаване на заповед по чл.37в, ал. 16 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Изпълнение: Сключени договори с ползвателите на полски пътища и 

напоителни канали, които не функционират като такива, попадащи в масивите за 

ползване. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 392 

 23.12.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-174/15.12.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 28 / 23.12.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, 

ал.2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Чирпан отменя свое Решение №317 / 

29.07.2021 г. 

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

местната администрация и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – 

Чирпан дава съгласие Община Чирпан да учреди безсрочно възмездно право на строеж 

на „Електроразпределение Юг” ЕАД, върху терен с площ 6,30 кв.м., представляващ 

6,30 / 1147 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 81414.502.1249, находящ се в град 
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Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1540 / 03.09.2018 г. на Изпълнителен директор 

на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 20.02.2019 г.; адрес на поземления имот: гр. Чирпан, 

п.к.6200, ул. „Пейо К. Яворов” №19; Площ 1147 кв.м.; Трайно предназначение на 

територията „Урбанизирана”; Начин на трайно ползване: „За обект комплекс за 

здравеопазване”; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 1249, 

квартал: 92, парцел: V, за построяване на БКТП /. 

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

местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински 

съвет – Чирпан определя цена на правото на строеж, в размер на 350,00 лв. без ДДС, 

въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител. 

4. Упълномощава Кмета на общината да извърши последващите действия по 

учредяването на правото на строеж. 

Изпълнение: Издадена заповед и сключен договор за право на строеж с 

„Електроразпределение Юг” ЕАД. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 393 

 23.12.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-181/16.12.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 28 / 23.12.2021 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местната администрация и чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

30819.47.588, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. Бейолу, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 189 кв. м, стар номер 000569 от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

2. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

30819.47.589, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. Бейолу, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 2583 кв. м, стар номер 000569, от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

3. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

30819.46.595, област Стара Загора, община Чирпан, с. Зетьово, м. Бейолу, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 3477 кв. м, стар номер 000505, 000682, от 

НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

4. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.1.225, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. Копака, вид 

територия Земеделска, категория 9, площ 321 кв. м, стар номер 000024, от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.  

5. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.1.226, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. Копака, вид 

територия Земеделска, категория 9, площ 199 кв. м, стар номер 000024, от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

6. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.1.235, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. Копака, вид 

територия Земеделска, категория 9, площ 981 кв. м, стар номер 000024, 000216, 000176, 

от НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

7. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.58.302, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. Бентонита, вид 
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територия Земеделска, категория 9, площ 225 кв. м, стар номер 000128, от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

8. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.19.300, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 106 кв. м, стар номер 000299, от НТП „Пасище“ на НТП 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

9. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.19.301, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 54 кв. м, стар номер 000299, от НТП „Пасище“ на НТП 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

10. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.19.302, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 584 кв. м, стар номер 000299, от НТП „Пасище“ на НТП 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

11. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.24.304, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. До селото, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 3784 кв. м, стар номер 000302, от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

12. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.24.310, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. До селото, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 411 кв. м, стар номер 000302, от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

13. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.24.311, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. До селото, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 1451 кв. м, стар номер 000302, от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

14. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

31070.24.314, област Стара Загора, община Чирпан, с. Златна ливада, м. До селото, вид 

територия Земеделска, категория 5, площ 998 кв. м, стар номер 000302, от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

15. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

78330.63.17, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 564 кв. м, стар номер 000125, 000203, 000204, от НТП 

„Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

16. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 

78330.67.36, област Стара Загора, община Чирпан, с. Целина, м. Лозята, вид територия 

Земеделска, категория 5, площ 754 кв. м, стар номер 000134, от НТП „Пасище“ на НТП 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

Изпълнение: Изпълнена процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на имотите. 

  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ДРУГИ РЕШЕНИЯ. 

 

РЕШЕНИЕ № 328 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 16-00-20/29.06.2021 г., внесенo от 

Иван Станчев Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан, както и във връзка 

с проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 

24/29.07.2021 г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:                     
На основание чл. 2, т. 1 във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и начина на 

отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и 
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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 Николай Димов, ЕГН, 

адрес: село Ценово, община Чирпан,  в размер на 2000 / две хиляди / лева. 

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

Изпълнение: Средствата са изплатени на лицето. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 329 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 16-00-19/29.06.2021 г., внесенo от 

Иван Станчев Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан, както и във връзка 

с проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 

24/29.07.2021 г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:                 
На основание чл. 2, т. 1 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 Иван Иванов, ЕГН, 

адрес: село Зетьово, община Чирпан, ул. „Бистрица” № 4, в размер на 650 / шестстотин 

и петдесет / лева. 

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

Изпълнение: Средствата са изплатени на лицето. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 333 

 29.07.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 16-00-22/28.07.2021 г., внесенo от 

Иван Станчев Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан, както и във връзка 

с проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 

24/29.07.2021 г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 2, т. 1 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 Радка Попова, ЕГН, 

адрес: град Чирпан, бул. „Георги Димитров” № 54, вх. Г, ет.1, ап.46, в размер на 1500 / 

хиляда и петстотин / лева. 

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

Изпълнение: Средствата са изплатени на лицето. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 344 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 16-00-28/21.09.2021 г., внесенo от 

Иван Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан, както и във връзка с 

проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/ 

30.09.2021 г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – Чирпан: 

1.  Удължава срока на договора за управление на настоящия управител на 

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД гр. Чирпан за срок от 6 месеца, считано от 

28.09.2021 г. 

2. 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. 

Изпълнение: Подписан анекс за удължаване срока на договора за 

управление. 

 

РЕШЕНИЕ № 352 

 30.09.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-132/27.09.2021 г., внесенo от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 25/30.09.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 167в, ал. 2 и във връзка с чл. 167в, ал. 3 и ал. 4 от Закона 

за движение по пътищата, Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се създаде 

Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/, като със 

Заповед на Кмета на Община Чирпан да се определи поименният й състав. 

 Изпълнение: Издадена заповед за определяне състава на комисията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 356 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-145/20.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26/28.10.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 5 от Закона за 

общинския дълг, чл. 52, ал. 1, т. 2, чл. 103, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните 

финанси и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – 

Чирпан:   

І. Дава съгласие за удължаване на срока на възстановяване с една година на 

получения безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер на 

2 267 621.00 лева. 

ІІ. Възлага на кмета на община Чирпан да отправи мотивирано предложение – 

искане за удължаване срока на възстановяване на временния безлихвен заем пред 

министерство на финансите, както и да извърши всички останали необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на решението по точка І. 

III. 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 

важни обществени интереси. 

Изпълнение: Подписан анекс. 
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РЕШЕНИЕ № 357 

 28.10.2021 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-148/20.10.2021 г., внесенo от 

Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 26/28.10.2021 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от ЗМСМА  във  връзка с  чл. 14  и  чл. 17 ал. 1, 2 

и 3 от Закона за общинския дълг и във връзка с Решение № 521 от 23.05.2019 г. на 

Общински съвет – Чирпан, Общински съвет – Чирпан: 

1.    Изменя свое решение № 297 от 27.05.2021 г. точка: 

 

    Условия за погасяване:  

- срок на погасяване – до 25.12.2036 година, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

-     източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Чирпан  да подпише 

Допълнителното споразумение към договора за кредит  и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

Изпълнение: Подписано допълнително споразумение. 

 

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на община Чирпан 

 


