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ОТНОСНО:  Изменение на решение № 167 / 27.08.2020 г. на Общински съвет – Чирпан 

във връзка с избор на общински съветници за членове на комисията, разпределяща средствата 

от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за 

мандат 2019 - 2023 г. 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое решение № 29 / 13.12.2019 г. Общински съвет – Чирпан избра за членове на 

комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на 

спортните клубове в община Чирпан за мандат 2019 - 2023 г., трима общински съветници. 

Впоследствие със свое решение № 79 / 26.03.2020 г. Общински съвет – Чирпан измени чл.13, 

ал.2 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните 

клубове в община Чирпан, като бе увеличен броят на представителите на Общински съвет в 

комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на 

спортните клубове в община Чирпан, от трима на петима общински съветника, определени от 

Общинския съвет. С решение № 167 / 27.08.2020 г. на общински съвет бе допълнен състава на 

комисията с още двама общински съветници. 

Във връзка с факта, че пълномощията на Даниела Драгийска като общински съветник 

бяха прекратени предсрочно поради смърт, то следва Общински съвет – Чирпан да попълни 

състава на горепосочената комисия с един общински съветник. 

 

 Във връзка с гореизложеното предлагам на вашето внимание следния: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, чл.13, ал.2 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Чирпан и във връзка със свои  решения № 29 / 

13.12.2019 г. и № 167 / 27.08.2020 г.,  Общински съвет – Чирпан: 

 

1. Изменя свое решение № 167 / 27.08.2020 г., като на мястото на Даниела Драгийска 

избира за член на комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за 

подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за мандат 2019 - 2023 г., 

следния  общински съветник: 

 

- 

        

      

Вносител: ............................. 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на Общински съвет - Чирпан  

 

 

Съгласувал:..................... 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 


