
 

ОТЧЕТ 

 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН ЗА 

ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2022 Г. – М. ЮНИ 2022 Г. 

 

През  отчетния период  Общински съвет - Чирпан е приел 75 решения, като три 

от тях  са  върнати за ново обсъждане от Областния управител - Решение 

№420/31.03.2022 г., отменено с Рeшение №446/18.05.2022 г.,  Решение №437/12.04.2022 

г. в частта му по т.1 за част от имотите, отменено с Рeшение №446/18.05.2022 г.  и 

Решение №470/30.06.2022 г., отменено с Решение №492/26.07.2022 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 и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.   

През същия период са приети Програма на Община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 г., Общинска програма за 

овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община 

Чирпан 2022-2025 г. и Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението 

на плана за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 – 2027 г.” 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ: 

 

РЕШЕНИЕ №452 

 18.05.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. №08-00-56/10.05.2022 г., внесенo от 

Румен Тунанов – заместник-кмет на Община Чирпан, упълномощен със заповед № РД-

09-293/10.05.2022 г., както и във връзка с проведените разисквания на заседанието на 

общинския съвет съгласно протокол №33/18.05.2022 г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
С оглед гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в 

изпълнение на подписаният административен договор по проект „Патронажна грижа + 

в община Чирпан”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, Общински съвет – Чирпан: 

1. Удължава предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга от общ 

икономически интерес „Патронажна грижа”, като част от политиката по социално 

включване на Община Чирпан, с продължителност от 6 (шест) месеца, считано от 

04.06.2022 г. 

2. Възлага на кмета на Община Чирпан да актуализира Акта за възлагане на 

услуга от общ икономически интерес (УОИИ), която ще се предоставя по проект 

„Патронажна грижа + в община Чирпан”, финансиран от Европейския социален фонд 

чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, както и 

всички документи необходими за изпълнението на услугата.   

Изпълнение: Издадена заповед №РД-09-368/01.06.2022 г. за удължаване 

срока на УОИИ. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЕРИТОРИАЛНО - 

СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО. 
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РЕШЕНИЕ № 404 

 31.01.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. №08-00-5/19.01.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол №29/31.01.2022 г., 

Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл.  21, ал.  1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 198б, 

т. 2 и т. 3 от Закона за водите, Общински съвет – Чирпан да реши: 

I. Общински съвет – Чирпан ОДОБРЯВА И ПРИЕМА инвестиции в активи 

публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

– Стара Загора, посочени в Приложение №1, неразделна част от решението. 

II. Общински съвет – Чирпан УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА  на Кмета на 

Община Чирпан да подпише приемо-предавателен протокол с „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Стара Загора за посочените в точка I активи. 

III. Общински съвет – Чирпан ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените в точка 

I активи на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. 

IV. Общински съвет – Чирпан УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на 

Община Чирпан да изпрати уведомително писмо до Асоциация по ВиК на обособената 

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

предоставяне на активите на ВиК оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Стара Загора за изпълняване на дейностите по договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за 

предаване на актива. 

Изпълнение: Подписан приемо-предавателен протокол с ВиК ЕООД и 

предоставени активи за стопанисване и управление. Изпратено писмо до 

Асоциацията по ВиК. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 406 

 31.01.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. №08-00-1/11.01.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол №29/31.01.2022 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 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, предвиждащ:  

1. Проектът за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/, 

предвижда изменение на уличната регулация на улица с осови точки 47-46-39 в 

частта й към УПИ VII – 176, VI – 176 и V – 175 в кв. 12, така че същата да съвпадне 

с кадастралната граница на имот с пл.н.176 в кв.12 по плана на с. Спасово, 

общ.Чирпан, като ширината на улицата в посочения обхват се намалява с 0.60 м. в 

североизточната част и с 0.40 м. в северозападната част. 

2. Проектът за изменение на ПУП – регулационен план /ПР/ предвижда 

изменение на вътрешно регулационната линия на УПИ VI – 176 със съседния му 

УПИ V – 175 в кв. 12,  така че същата да съвпадне със съществуващата на място 
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кадастрална граница между имоти с пл. номера 176 и 175 в кв. 12 по плана на с. 

Спасово, поради това че дворищно – регулационния план не е приложен. 

 

Решението, с което е одобрен Проекта 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, 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: Обявлението е изпратено и обнародвано в ДВ бр. 17 от 

01.03.2022 г. 

 
РЕШЕНИЕ № 412 

 28.02.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-14 / 17.02.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 30 / 28.02.2022 

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 – Чирпан ОДОБРЯВА Проект за изменение на ПУП - План за улична 

регулация /ПУР/ на улица- тупик с о.т. 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, 

Община Чирпан, Област Стара Загора, 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 по плана на с. Спасово. 

- Изменението на плана за улична регулация /ПУР/ предвижда 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. 

Решението на Общински съвет – Чирпан, с което е одобрен Проекта за ПУП - 

План за улична регулация /ПУР/ на улица- тупик 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, Община Чирпан, Област Стара Загора, 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 – 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: Обявлението е изпратено и обнародвано в ДВ бр. 25 от 

29.03.2022 г. 

 
РЕШЕНИЕ № 413 

 28.02.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-18 / 18.02.2022 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 № 30 / 28.02.2022 

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, чл.134 ал.2 т.1 от от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет – Чирпан РАЗРЕШАВА на Пенка Желева Горчева, Галина 

Горчева Пашова и Златина Горчева Иванова от с. Малко Тръново в качеството си на 

собственици на УПИ VI-84, V-84, IV-84 и VII-84 в кв. 15 и УПИ IX-84, XVI-84 и XV-84 в 

кв.14 по плана на с. Малко Тръново, Община Чирпан, да възложи изработването на проект 

за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ за улица с о.т. 43-165-164-163-154 

и План за регулация /ПР/ за УПИ II-368, III-369, IV-89, V-90, XVIII-91, VI-91, VII-93, VIII-

93, IX-84, XVI-84, XV-84 в кв. 14 и УПИ VI-84, V-84, IV-84, VII-84, III-352, IX-85, VIII-85, 

II-85 и I-85 в кв.15 по плана на с. Малко Тръново, Община Чирпан, Област Стара Загора. 

Проекта за изменение на ПУП да предвиди: 

Премахването на посочената улица в участъка преминаваща през поземлени имоти 

90, 91, 93 и 370. В участъка между о.т. 43 и новопроектирана о.т.164 ширината на улицата 

да се запази 10 м., а в участъка между новопроектирана о.т.164 и новопроектирана о.т.165 

да се предвиди намаляване на ширината на улицата като от 10 м. стане на 8 м., така че 

уличната регулация да тангира по границата на имот с пл.н.370. 

С улица тупик с о.т. 43, новопроектирана о.т.164 и новопроектирана о.т.165 да се 

предвиди осигуряването на лице на УПИ V-90, като лицето на УПИ V-90 да бъде 8 м., 

толкова колкото е ширината на улицата тупик в участъка между новопроектирана о.т.164 и 

новопроектирана о.т.165. 

           Да се предвиди отпадане на кв. 15, а УПИ попадащи в него да се преномерират за кв. 

14, като получат следните номера УПИ XX-85, УПИ XXII-85, УПИ XXIII-85, УПИ XXIV-

352, УПИ XXV-85  и  УПИ XI-370. Да се създаде нов УПИ IX-371 в новообразуван кв. 14, а 

останалите УПИ, които се засягат от исканото изменение и попадат в кв. 14 да запазят 

номерата си. 

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

съвет – Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на Проект за изменение на 

ПУП – План за улична регулация /ПУР/ за улица с о.т. 43-165-164-163-154 и План за 

регулация /ПР/ за УПИ II-368, III-369, IV-89, V-90, XVIII-91, VI-91, VII-93, VIII-93, IX-84, 

XVI-84, XV-84 в кв. 14 и УПИ VI-84, V-84, IV-84, VII-84, III-352, IX-85, VIII-85, II-85 и I-85 

в кв.15 по плана на с. Малко Тръново, Община Чирпан, Област Стара Загора. 

Общински съвет – 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 публикувано на 13.04.2022 г. на интернет 

страницата на общината и поставено на таблото за обяви. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 427 

 31.03.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-23 / 14.03.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 31 / 31.03.2022 

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 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № УТ-84/14.01.2022 г. от 

Кристиян Николаев Коев, с адрес: гр. София, ж. к. Зона-Б5, бл. 11, вх. А, ет.17, ап. 83 за 
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допускане изработването на ПУП - ПЗ (План за застрояване) на поземлен имот с 

идентификатор № 30819.124.6 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с. 

Зетьово, общ. Чирпан, област Стара Загора одобрява задание за изработването на 

проект за ПУП - ПЗ (План за застрояване) на поземлен имот с идентификатор № 

30819.124.6 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Зетьово, общ. Чирпан, 

обл. Стара Загора и разрешава изработването на  проект за подробен устройствен 

план ПУП ПЗ (План за застрояване) на поземлен имот с идентификатор № 30819.124.6 

по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Зетьово, общ. Чирпан, област 

Стара Загора, като за поземления имот се отреди устройствена зона – Предимно 

производствена (Пп): Плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) - макс. 80%, 

Интензивност на застрояване  (Кинт.) - мах. 2.5, Озеленена площ (Позел.) - мин. 20% – 

ПИ с ид. 30819.124.6- За складове и фотоволтаична електроцентрала до 2 mW. 

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

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

и застрояване (ПРЗ), съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ).  

Изпълнение: Решението е публикувано на интернет страницата на 

общината и поставено на таблото за обяви. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 428 

 31.03.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-24 / 14.03.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 31 / 31.03.2022 

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 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № УТ-85/14.01.2022 г. от 

Кристиян Николаев Коев, с адрес: гр. София, ж. к. Зона-Б5, бл. 11, вх. А, ет.17, ап. 83 за 

допускане изработването на ПУП - ПЗ (План за застрояване) на поземлен имот с 

идентификатор № 30819.73.1 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с. 

Зетьово, общ. Чирпан, област Стара Загора одобрява задание за изработването на 

проект за ПУП - ПЗ (План за застрояване) на поземлен имот с идентификатор № 

30819.73.1 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Зетьово, общ. Чирпан, 

обл. Стара Загора и разрешава изработването на  проект за подробен устройствен 

план ПУП ПЗ (План за застрояване) на поземлен имот с идентификатор № 30819.73.1 

по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Зетьово, общ. Чирпан, област 

Стара Загора, като за поземления имот се отреди устройствена зона – Предимно 

производствена (Пп): Плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) - макс. 80%, 

Интензивност на застрояване  (Кинт.) - мах. 2.5, Озеленена площ (Позел.) - мин. 20% – 

ПИ с ид. 30819.73.1- За складове и фотоволтаична електроцентрала до 3 mW. 

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

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

и застрояване (ПРЗ), съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). 

Изпълнение: Решението е публикувано на интернет страницата на 

общината и поставено на таблото за обяви. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 438 

 12.04.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 
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Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-41 / 30.03.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 32 / 12.04.2022 

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, 

чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № УТ-

481/16.03.2022 г. от  „ДАНА ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, гр. София, ЕИК 204760006, 

представлявано от Емил Димитров Йорданов, с адрес на управление: гр. София, район 

Подуяне, ул. „Владайска река” № 8, ет. 3 одобрява задание за изработването на проект 

за ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура с цел 

промяна на предназначение на част от полски път, публична общинска собственост за 

обект: „Трасета на пътни връзки до ПИ с ид. № 63344.118.684”, преминаващи през ПИ 

с идентификатор № 63344.118.654 по Кадастралната карта на село Рупките, община 

Чирпан, област Стара Загора и разрешава изработването на проект за ПУП - 

Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура с цел промяна на 

предназначение на част от полски път, публична общинска собственост за обект: 

„Трасета на пътни връзки до ПИ с ид. № 63344.118.684”, преминаващи през ПИ с 

идентификатор № 63344.118.654 по Кадастралната карта на село Рупките, община 

Чирпан, област Стара Загора.  

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

решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен 

план съгласно разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ).  

Изпълнение: Решението е публикувано на интернет страницата на 

общината и поставено на таблото за обяви. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 439 

 12.04.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-38 / 30.03.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 32 / 12.04.2022 

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, 

чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № УТ-

479/16.03.2022 г. от Деница Грудева Сивчева, управител на „СПА ЕКО ТУР” ЕООД, 

ЕИК 123749675, със седалище и адрес: с. Долен, община Сатовча, област Благоевград 

за допускане изработването на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор № 

63344.121.468 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Рупките, общ. 

Чирпан, област Стара Загора одобрява задание за изработването на проект за ПУП-ПРЗ  

на поземлен имот с идентификатор № 63344.121.468 по Кадастралната карта и 

кадастрален регистър на с. Рупките, общ. Чирпан, обл. Стара Загора и разрешава 

изработването на  проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ на поземлен имот с 

идентификатор № 63344.121.468 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с. 

Рупките, общ. Чирпан, област Стара Загора, като за поземления имот се отреди 

устройствена зона – Предимно производствена (Пп): Плътност (процент) на 

застрояване (Пзастр.) - макс. 80%, Интензивност на застрояване  (Кинт.) - мах. 2.5, 

Озеленена площ (Позел.) - мин. 20% и регулационно отреждане за ПИ с ид. 

63344.121.468- За производствени и складови дейности, техническа инфраструктура и 

фотоволтаична електроцентрала. 

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

решението на Общински съвет за разрешаване изработването ПУП – План за регулация 
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и застрояване (ПРЗ), съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ).  

 Изпълнение: Решението е публикувано на интернет страницата на 

общината и поставено на таблото за обяви. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 458 

 18.05.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-57 / 16.05.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 33 / 18.05.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 18 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 6, т. 2 и във връзка с чл. 10, ал. 1 

от Наредба № 5 за именуване и преименуване на общински обекти  и за паметниците и 

другите възпоменателни знаци на територията на община Чирпан и след проведено 

обществено обсъждане, Общински съвет – Чирпан разрешава именуването на 

площадното пространство в зоната на кръстовището на улици: „Кочо Цветаров“, 

„Добруджа“, „Гео Милев“, „Еделвайс“, „Александър Стамболийски“ с името  площад 

„Борго Верчели Булгаро“. 

Общински съвет – Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши 

необходимите дейности и процедури по изпълнение на решението.  

Изпълнение: Площадното пространство е в  процес на проектиране.  

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ. 

 

РЕШЕНИЕ № 402 

 31.01.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-9 / 20.01.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 29 / 31.01.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Чирпан определя 

пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, съгласно приложения списък 

по категории, за които да се сключат договори за ползване за стопанската 2022/2023 

год. 

2. На основание чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет – Чирпан определя размера на пасищата, мерите и 

ливадите в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, 

мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до 

седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета 

категория. За говеда, предназначени за производство на месо и за животни от 

автохтонни (местни) породи нормата е съответно до 20 и 40 дка за 1 животинска 

единица, в зависимост от категорията на имотите. За правоимащите лица, отглеждащи 

говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от 

подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие” и „Плащания за 
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поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично 

животновъдство, се разпределят имоти до 0.15 животинска единица на хектар, 

независимо от категорията на имотите. 

3. На основание чл. 37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на общината да 

сключи договори за ползване за 7 стопански години, на наемна годишна цена за 

пасища, мери в размер 5.00 лв./дка и за ливади 7.00 лв./дка. Срок на плащане – в 14 – 

дневен срок от сключване на договора. 

4. На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година с 

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

размер 8.00 лв./дка. 

5. На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, 

мери и ливади се отдават под наем чрез търг на собственици на пасищни 

селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние за срок от една стопанска година  с начална тръжна 

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

Възлага на Кмета на община Чирпан да организира изпълнението на настоящото 

решение. 

Изпълнение: Сключени договори за наем по т. 3 от решението със 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. Проведени търгове за отдаване 

под наем по т. 4 и т. 5 от решението за останалите свободни пасища, мери и ливади 

от общинския поземлен фонд. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 418 

 28.02.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-20 / 23.02.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 30 / 28.02.2022 

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 VI. „Имоти, които общината има намерение да 

придобие и способите за тяхното придобиване” на Програмата на Община Чирпан за 

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год., със следния 

имот - държавна собственост: Поземлен имот с идентификатор 81414.40.72 с площ 

143786 кв.м., адрес: гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, местност 

„Високата могила”, трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на 

трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, 

номер по предходен план: 001048. 

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

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

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

имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да приеме 

безвъзмездно в собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, 

следния недвижим имот – държавна собственост:  
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Поземлен имот с идентификатор 81414.40.72 с площ 143786 кв.м., адрес: гр. 

Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Високата могила”, трайно 

предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване „Друг вид 

поземлен имот без определено стопанско предназначение”, номер по предходен план: 

001048. 

След прехвърляне на имота в собственост на Община Чирпан по реда на чл. 54 

от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета 

да извършва необходимите действия по управлението на имота. 

Изпълнение: Изпратено искане да областния управител на Област Стара 

Загора. 

 

РЕШЕНИЕ № 421 

 31.03.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-30 / 18.03.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 31 / 31.03.2022 

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, точка 1. „За продажба” на Програмата на Община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 год., 

със следния имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 

81414.1.334 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 

08.02.2022 г.; Адрес на поземления имот: гр. Чирпан, местност „Високата могила”; 

Площ: 729 кв. м.; Трайно предназначение на територията: „Земеделска”; Начин на 

трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”; Категория на земята: 0; Предишен 

идентификатор: няма; Номер по предходен план: 001334. 

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 определя пазарна оценка, в размер на 3170,00 лв. 

без ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор 81414.1.334 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 08.02.2022 г.; Адрес на 

поземления имот: гр. Чирпан, местност „Високата могила”; Площ: 729 кв.  м.; Трайно 

предназначение на територията: „Земеделска”; Начин на трайно ползване: „Друг вид 

земеделска земя”; Категория на земята: 0; Предишен идентификатор: няма; Номер по 

предходен план: 001334. 

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.  

Изпълнение: Проведен публичен търг за продажба. Извършена продажба на 

имота.  

 

РЕШЕНИЕ № 422 

 31.03.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-27 / 17.03.2022 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 № 31 / 31.03.2022 

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, точка 1. „За продажба” на Програмата на Община Чирпан за 

управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 год., със 

следните имоти - частна общинска собственост, находящи се в село Яздач, община 

Чирпан, област Стара Загора: 

1. Поземлен имот с площ 1110 кв.м. - УПИ I в кв.20 по плана на с. Яздач;  

2. Поземлен имот с площ 1080 кв.м. - УПИ II в кв.20 по плана на с. Яздач;  

3. Поземлен имот с площ 1100 кв.м. - УПИ VI в кв.20 по плана на с. Яздач.  

Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарни оценки за 

продажба на имотите чрез публичен търг. 

Изпълнение: Възложени и изготвени пазарни оценки за продажба на 

имотите.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 423 

 31.03.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-28 / 18.03.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 31 / 31.03.2022 

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: 

1. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 2960,00 

лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор 68182.208.530, адрес: с. 

Спасово, площ 713 кв. м., трайно предназначение на територията „Земеделска”, Начин 

на трайно ползване „За стопански двор”; Предишен идентификатор: 68182.208.529; 

Номер по предходен план: 000529; 

2. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 3050,00 

лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор 68182.208.532, адрес: с. 

Спасово, площ 734 кв. м., трайно предназначение на територията „Земеделска”, Начин 

на трайно ползване „За стопански двор”; Предишен идентификатор: 68182.208.529; 

Номер по предходен план: 000529. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по 

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

поземлените имоти с така определените начални тръжни цени. 

Изпълнение: Обявен публичен търг за продажба. Процедурата е оспорена 

по съдебен ред от един от участниците в търга.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 437 

 12.04.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-37 / 29.03.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 32 / 12.04.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 22, ал. 

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

имущество, във връзка със строителството на национален обект „Модернизация на 

железопътен участък Оризово – Михайлово” по проект „Рехабилитация на 

железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, Общински съвет – Чирпан: 

1. Дава съгласие да се отдадат под наем на ДЗЗД „Евро ЖП Инфраструктура” 

недвижими имоти – за временно депониране на излишни земни маси, както следва: 

Поземлен имот с идентификатор 81414.155.214, адрес: област Стара Загора, 

община Чирпан, гр. Чирпан, вид територия „Земеделска”, НТП „Мочурище”, площ 

11281 кв. м, стар номер 000214. От имота ще се ползва площ от 5640 кв.м.; 

Поземлен имот с идентификатор 81414.154.93, адрес: област Стара Загора, 

община Чирпан, гр. Чирпан, местност „Хаджи Данчов кладенец”, вид територия 

„Земеделска”, категория 8, НТП „Пасище”, площ 14407 кв. м, стар номер 001049. От 

имота ще се ползва площ от 7203 кв.м. Пасището не е разпределено на животновъди; 

Поземлен имот с идентификатор 81414.34.216, адрес: област Стара Загора, 

община Чирпан, гр. Чирпан, местност „Толов мост”, вид територия „Земеделска”, 

категория 5, НТП Пасище, площ 9067 кв. м, стар номер 000216. От имота ще се ползва 

площ от 4533 кв.м. Пасището не е разпределено на животновъди; 

Поземлен имот с идентификатор 63344.96.519, адрес: област Стара Загора, 

община Чирпан, с. Рупките, вид територия „Земеделска”, категория 9, НТП „Пасище”, 

площ 32516 кв. м, стар номер 000519. От имота ще се ползва площ от 16258 кв.м. 

Пасището не е разпределено на животновъди; 

Поземлен имот с идентификатор 81414.170.313, адрес: област Стара Загора, 

община Чирпан, гр. Чирпан, местност „Старозагорско шосе”, вид територия 

„Земеделска”, категория 9, НТП „Нива”, площ 8317 кв. м, стар номер 170313. От имота 

ще се ползва площ от 4158 кв.м.; 

Поземлен имот с идентификатор 81414.170.314, адрес: област Стара Загора, 

община Чирпан, гр. Чирпан, местност „Старозагорско шосе”, вид територия 

„Земеделска”, категория 9, НТП „Нива”, площ 1830 кв. м, стар номер 170314. От имота 

ще се ползва площ от 915 кв.м. 

2. Определя срок за отдаване под наем – за срока на ремонтно-строителните 

дейности.  

3. Задължава ДЗЗД „Евро ЖП Инфраструктура” в шестмесечен срок след 

завършване на националния обект, да извърши рекултивация на ползваните площи. 

4. Определя наем за ползване на отдадените площи – 0,05 лв. /пет стотинки/ за 

един кубически метър депонирана земна маса. Количествата депонирани земни маси се 

определят на база геодезическо заснемане на всеки шест месеца, като за резултатите от 

замерванията се подписва двустранен протокол от представители на наемателя и 

наемодателя. Въз основа на протокола, Община Чирпан да издава фактура, стойността 

по която се заплаща от наемателя в 20-дневен срок от издаването ѝ.  

Наемателят се задължава да извърши остойностяване на допълнителната 

финансовата изгода на общината от отдадените под наем терени - под формата на 

фракция, транспорт и рекултивация. 

5. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да сключи договор за наем за 

горепосочените имоти. 

Изпълнение: С Решение №447 / 18.05.2022 г. на Общински съвет – Чирпан, 

решението е отменено в частта му по т.1 за поземлени имоти с идентификатори: 

81414.154.93, 81414.34.216, 63344.96.519. В резултат на това от ДЗЗД „Евро ЖП 

Инфраструктура” не е заявено сключване на договор. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 443 

 18.05.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 
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Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-49 / 09.05.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 33 / 18.05.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да прехвърли в собственост 

на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан чрез дарение, следния 

имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор  81414.40.25, 

адрес: гр. Чирпан, местност „Малка ферма”, вид територия „Земеделска”, категория 3, 

НТП „Нива”, площ 22766 кв. м, стар номер 040025. 

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

Изпълнение: Заповед на кмета за извършване на дарението ще бъде 

издадена след приключване на преговорите с наемателя на земеделската земя. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 444 

 18.05.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-51 / 09.05.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 33 / 18.05.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, Общински съвет – 

Чирпан дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, заведение 

/кафе-аператив, ресторант/, чрез публичен търг с явно наддаване, имот – публична 

общинска собственост: сгради с търговска площ 82,10 кв.м. и спомагателна и складова 

площ 71,00 кв.м. /„Конска мелница”/, построени в поземлен имот с идентификатор 

81414.502.2439, адрес: гр. Чирпан, ул. „Иван Вазов” №2а, вид територия: 

„Урбанизирана”, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)”, площ 817 кв. м, стар номер 2439, 

квартал 134, парцел I.  

На основание чл.14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка с 

наемните цени в раздел І, т.1 и т.4 от Решение №46 / 30.01.2020 г. на Общински съвет – 

Чирпан, Общинският съвет определя начална месечна наемна цена 372,55 лв. без ДДС.    

Упълномощава Кмета на Общината да подготви и проведе процедурата за 

отдаване на обекта под наем чрез публичен търг с явно наддаване. 

Изпълнение: Проведен публичен търг за отдаване под наем. Сключен 

договор за наем. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 445 

 18.05.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-55 / 10.05.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 33 / 18.05.2022 

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:  
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1. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 2550,00 

лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор 81414.147.81, адрес: гр. 

Чирпан, местност „Гълъбова могила”, площ 1410 кв.м., трайно предназначение на 

територията „Земеделска”, начин на трайно ползване „Нива”, номер по предходен план: 

няма; 

2. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 3470,00 

лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор 81414.503.35, адрес: гр. 

Чирпан, ул. „Победа” №32-/3, трайно предназначение на територията „Урбанизирана”, 

Начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)”, площ 305 кв. м, стар номер 

3509,3510, квартал 70, парцел XIV; 

3. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 3260,00 

лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с площ 1110 кв.м. - УПИ I в кв.20 по плана 

на с. Яздач; 

4. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 3180,00 

лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с площ 1080 кв.м. - УПИ II в кв.20 по плана 

на с. Яздач;  

5. Общински съвет – Чирпан определя начална тръжна цена, в размер на 3240,00 

лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с площ 1100 кв.м. - УПИ VI в кв.20 по 

плана на с. Яздач. 

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по 

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

поземлените имоти с така определените начални тръжни цени. 

Изпълнение: Проведен търг за продажба на имотите. Извършена продажба 

на имотите по т. 2 и т. 3 от решението.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 460 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-59 / 02.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, чл.34 от Закона за общинската собственост, чл. 8, ал. 1, т. 6 от 

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

и чл.17 и чл.19 от Наредба № 6 за реда за получаване и управление на дарения от 

Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да придобие 

безвъзмездно в собственост следния недвижим имот, находящ се в град Чирпан, 

община Чирпан, област Стара Загора: Поземлен имот с проектен идентификатор 

81414.501.331, проектна площ 42 кв.м., трайно предназначение на територията 

„Урбанизирана”, начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и 

транспорт” – чрез дарение. 

След сключване на договора за дарение имотът придобива статут на публична 

общинска собственост. 

Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

придобиване на имота.  

Изпълнение: Подписан нотариален акт за дарение на имота в полза на 

общината.   

 

РЕШЕНИЕ № 461 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 
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Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-66 / 22.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

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

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

на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан” за 

срок от 8 /осем/ години, върху част от сграда /бивше туристическо дружество/: две зали 

с площ 64 кв.м. и складово помещение с площ 24 кв.м., която по КККР на гр. Чирпан 

представлява сграда с идентификатор 81414.502.1271.5, адрес: гр. Чирпан, бул. „Георги 

Димитров” №46, функционално предназначение „Друг вид обществена сграда”, брой 

етажи 1, застроена площ 72 кв.м. и северозападната част от сграда с идентификатор 

81414.502.1271.8, адрес: гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” №46, функционално 

предназначение „Хангар, депо, гараж”, брой етажи 1, застроена площ 54 кв.м, без 

съществуващия гараж, построени в южната част на централния градски парк в гр. 

Чирпан – поземлен имот с идентификатор 81414.502.1271. 

Помещенията ще се използват за изпълнение на дейностите по проект „Да 

усетим аромата на билките“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ за създаване на Експозиционна зала/музейна експозиция „Да 

помиришем лавандулата“. 

Изпълнение: Сключен договор за безвъзмездно право на ползване с 

„Местна инициативна група Чирпан”. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 462 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-68 / 22.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

местната администрация, 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:  

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

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

конкурс в полза на „Сол Кепитъл“ ООД, ЕИК 206754190, 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: 

- Поземлен имот с идентификатор 81414.170.383, област Стара Загора, община 

Чирпан, гр. Чирпан, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя, площ 

13290 кв. м, стар номер 000174. 

- Поземлен имот с идентификатор 81414.170.385, област Стара Загора, община 

Чирпан, гр. Чирпан, вид територия Нарушена, НТП Насип, насипище, площ 8341 кв. м, 

стар номер 000176. 

- Поземлен имот с идентификатор 81414.170.387, област Стара Загора, община 

Чирпан, гр. Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини 

за строителната керамика, площ 9628 кв. м, стар номер 000179. 
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- Поземлен имот с идентификатор 81414.170.386, област Стара Загора, община 

Чирпан, гр. Чирпан, вид територия Земеделска, НТП Друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение, площ 53428 кв. м, стар номер 000178. 

 

2. 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. 

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

на строеж между община Чирпан и „Сол Кепитъл“ ООД, ЕИК 206754190, върху 

имотите, описани в т. 1 от настоящото решение.  

3.1. Одобрява проекта на предварителен договор за учредяване на право на 

строеж между община Чирпан и „Сол Кепитъл“ ООД, ЕИК 206754190, представляващ 

неразделна част от настоящото решение.  

Упълномощава Кмета на община Чирпан да сключи предварителния договор, 

съгласно приложения и одобрен проект на предварителен договор. 

Изпълнение: Сключен предварителен договор със „Сол Кепитъл“ ООД, 

съгласно представен проект на предварителен договор. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 463 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-69 / 22.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

администрация, 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:  

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

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

конкурс в полза на „Хюман Хабитат“ ЕООД, ЕИК 205671471, 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: 

- Поземлен имот 81414.170.30, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 2354 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.29, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1806 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.28, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 2261 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.27, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1969 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.26, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1501 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.25, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1628 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.368, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя, площ 2158 кв. м, 

стар номер 000164. 
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- Поземлен имот 81414.170.24, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1248 кв. м, 

стар номер 170024. 

- Поземлен имот 81414.170.21, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 382 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.15, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1127 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.11, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 937 кв. м, 

стар номер 170011. 

- Поземлен имот 81414.170.10, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 734 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.308, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Изоставена орна 

земя, площ 1900 кв. м. 

- Поземлен имот 63344.133.578, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Рупките, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти 

в земеделска земя, площ 1417 кв. м, стар номер 000578. 

- Поземлен имот 63344.133.579, област Стара Загора, община Чирпан, с. 

Рупките, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 1087 

кв. м, стар номер 000579. 

- Поземлен имот 81414.170.888, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1188 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.370, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя, площ 490 кв. м, 

стар номер 000161. 

- Поземлен имот 81414.170.32, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1492 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.33, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1568 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.34, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1816 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.36, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1053 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.35, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1295 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.45, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1227 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.44, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1593 кв. м. 

-  Поземлен имот 81414.170.43, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1470 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.41, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1450 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.40, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 867 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.95, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 800 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.96, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 872 кв. м.  

- Поземлен имот 81414.170.97, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1037 кв. м.  

- Поземлен имот 81414.170.98, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1147 кв. м. 
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- Поземлен имот 81414.170.104, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1157 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.108, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1112 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.268, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 952 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.109, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1014 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.114, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 990 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.115, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1267 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.113, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1245 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.112, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1007 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.111, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1000 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.107, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 998 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.105, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1136 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.94, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 968 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.93, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 685 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.332, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Овощна 

градина, площ 346 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.331, област Стара Загора, община Чирпан, гр. 

Чирпан, м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1001 

кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.90, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 501 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.89, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 677 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.86, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 465 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.85, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1130 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.84, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1076 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.73, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1006 кв. м. 
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- Поземлен имот 81414.170.72, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 984 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.69, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1553 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.68, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1211 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.66, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 538 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.64, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1027 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.62, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1110 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.71, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 958 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.74, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1010 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.75, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1006 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.80, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1056 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.81, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 920 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.39, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 2245 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.55, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1044 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.56, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 975 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.57, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 983 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.58, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 987 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.59, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 988 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.60, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 983 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.49, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1280 кв. м.  

- Поземлен имот 81414.170.50, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1083 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.51, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 981 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.52, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1023 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.53, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1018 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.54, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1146 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.46, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1705 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.47, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1012 кв. м. 

- Поземлен имот 81414.170.48, област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, 

м. Шахтова пещ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1033 кв. м. 
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2. 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. 

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

на строеж между община Чирпан и „Хюман Хабитат“ ЕООД, ЕИК 205671471, върху 

имотите, описани в т. 1 от настоящото решение.  

3.1. Одобрява проекта на предварителен договор за учредяване на право на 

строеж между община Чирпан и „Хюман Хабитат“ ЕООД, ЕИК 205671471, 

представляващ неразделна част от настоящото решение.  

3.2. Упълномощава Кмета на община Чирпан да сключи предварителния 

договор, съгласно приложения и одобрен проект на предварителен договор. 

Изпълнение: Сключен предварителен договор с „Хюман Хабитат“ ЕООД, 

съгласно представен проект на предварителен договор. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 464 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-61 / 15.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

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. 137, ал. 1, т. 7 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 8, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Наредба 

№16 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - 

Чирпан реши: 

Изважда от дълготрайните материални активи на „Обредни дейности - Чирпан” 

ЕООД обект за каменоделни услуги /постройки на територията на гробищния парк/, 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 81414.134.258, 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; 

Площ: 55387 кв.м.; Трайно предназначение на територията „Урбанизирана”; Начин на 

трайно ползване: „Гробищен парк”; Предишен идентификатор: няма; Номер по 

предходен план: квартал: 001258. 

Гореописаният обект се предоставя за управление на Кмета на Община Чирпан. 

Изпълнение: Проведен публичен търг за отдаване под наем на имота. 

Сключен договор за наем. 

  

   

РЕШЕНИЕ № 465 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-62 / 15.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

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. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и 

във връзка с чл. 7 от Наредба №14 за устройството и управлението на гробищните 
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паркове, обредните зали и параклиси в тях на територията на община Чирпан, 

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 2022 год., с терен с площ 20 кв.м. за 

цялостни услуги по оформяне на надгробни места, за каменоделни дейности – 

паметници, плочи, снимки надписи и други гробищни артикули, находящ се в 

гробищния парк в гр. Чирпан. 

Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под 

наем на терена, за срок от 5 /пет/ години, при начална месечна наемна цена от 54,00 лв. 

без ДДС /съгласно наемните цени, определени с Решение №46 / 30.01.2020 г. на 

Общински съвет – Чирпан/. 

Изпълнение: Проведен публичен търг за отдаване под наем на имота. 

Сключен договор за наем. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 466 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-70 / 22.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

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” и приложение №2 на Програмата на община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 год., със следните имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 81414.1.299, област Стара Загора, община 

Чирпан, гр.Чирпан, местност „Високата могила”, вид територия на земята „Земеделска, 

НТП „Друг вид земеделска земя, площ 1289 кв.м., стар номер 001299, Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-1540/03.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. 

2. Поземлен имот с идентификатор 81414.1.366, област Стара Загора, община 

Чирпан, гр.Чирпан, местност „Високата могила”, вид територия на земята „Земеделска, 

НТП „Друг вид земеделска земя, площ 458 кв.м., стар номер 001366, Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-1540/03.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. 

3. Поземлен имот с идентификатор 81414.1.318, област Стара Загора, община 

Чирпан, гр.Чирпан, местност „Високата могила”, вид територия на земята „Земеделска, 

НТП „Друг вид земеделска земя, площ 1871 кв.м., стар номер 001318, Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-1540/03.09.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. 

Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на имотите за срок от 10 /десет/ години, с начална тръжна цена, в 

размер на 25,00 лв./дка за година без ДДС /съгл.наемните цени по Решение №171 / 

01.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан/. 

Изпълнение: Проведен публичен търг за отдаване под наем. Имотите са 

отдадени под наем. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 467 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-64 / 21.06.2022 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 № 34 / 30.06.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
1. 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 пазарна цена, в размер на 380,00 лв. 

без ДДС, за продажба на общинско място от 77 кв.м. от УПИ I-233 по в кв.13 по плана 

на село Могилово. 

2.  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 77 кв.м., което по действащия план на село 

Могилово е присъединено към УПИ І-233 в кв.13, на Петя Димитрова Димитрова, 

адрес: гр. Ст. Загора, ул. „Подполковник Калитин” №2, вх. А, ап.19 – собственик на 

имот с пл. №233, за който е отреден УПИ І-233 в кв.13 по плана на селото, по 

определената пазарна цена. 

Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата. 

Изпълнение: Извършена продажба на имота. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 468 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-63 / 21.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
1. 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 пазарна цена, в размер на 50,00 лв. без 

ДДС, за продажба на общинско място от 13,5 кв.м. от УПИ VIII-124 по в кв.13 по плана 

на село Изворово. 

2.  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 13,5 кв.м., което по действащия план на село 

Изворово е присъединено към УПИ VIIІ-124 в кв.13, на Дарина Стефанова Стоянова, 

адрес: гр. Ст. Загора, ул. „Българско Опълчение” №1, вх. Б, ап.44 – собственик на имот 

с пл. №124, за който е отреден УПИ VIIІ-124 в кв.13 по плана на селото, по 

определената пазарна цена. 

Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата. 

Изпълнение: Извършена продажба на имота. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 469 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 
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Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-60 / 13.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

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 5880,00 лв. без 

ДДС, за продажба на поземлен имот с площ 1760 кв.м., представляващ УПИ IV-186 в 

кв.18 по плана на с. Винарово, община Чирпан. 

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 определената начална тръжна цена. 

Изпълнение: Проведен публичен търг за продажба. Извършена продажба на 

имота. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ДРУГИ РЕШЕНИЯ. 

 

РЕШЕНИЕ № 399 

 31.01.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-7 / 19.01.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 29 / 31.01.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – Чирпан:  

1. Дава съгласие Община Чирпан да закупи Ехографска система за нуждите на 

„МБАЛ-Чирпан” ЕООД на стойност 68 829 лева, като разходът за закупуването на 

Ехографската система за нуждите на „МБАЛ-Чирпан” ЕООД ще бъде включен в 

капиталовата програма на Община Чирпан за 2022 година. 

2. Дава съгласие,  като мярка за справяне с COVID – 19  – диагностициране  и 

последващо ограничаване разпространението  на COVID – 19,  68 829 лева  от 

предоставените на Община Чирпан средства по ПМС № 326 от 2021 година да се 

използват за закупуването на Ехографска система за нуждите на „МБАЛ-

Чирпан”ЕООД-гр.Чирпан. 

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

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се защитят 

важни обществени интереси.  

Изпълнение: Закупена Ехографска система за нуждите на „МБАЛ-Чирпан” 

ЕООД. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 405 

 31.01.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-2 / 14.01.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 29 / 31.01.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и Договор/споразумение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/22.10.2016 г.  по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, 

сключен между СНЦ „МИГ Чирпан”, седалище и адрес на управление: гр.Чирпан, 

общ.Чирпан, обл. Стара Загора, пл. „Съединение” № 1,  сградата на Общинска 

администрация - Чирпан, ет.4, стая № 9, ЕИК по БУЛСТАТ 175872167, представлявано 

от Атанаска Николова Тотева, и ДФ „Земеделие”,  Общинският съвет – Чирпан: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Чирпан  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в  

размер  до  105 498, 82 лева (сто и пет хиляди четиристотин деветдесет и осем лева 

и 82 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 

155/22.10.2016 г.  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ , сключен между СНЦ „МИГ Чирпан“ и ДФ „Земеделие”. 

2.  Възлага на кмета на община Чирпан да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор/споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/22.10.2016 г.  по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключен между СНЦ 

„МИГ Чирпан“ и ДФ „Земеделие” и да ги представи пред СНЦ „МИГ Чирпан“, които 

съответно да ги представят пред ДФ „Земеделие”. 

Изпълнение: Подписан запис на заповед. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 425 

 31.03.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-35 / 22.03.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 31 / 31.03.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 104, ал.1, т. 4 и т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните 

финанси Общински съвет – Чирпан реши:  

            1. Община Чирпан да предостави безлихвен заем на Сдружение „Местна 

инициативна група Чирпан”, ЕИК: 175872167, представлявано от Иван Станчев Станчев 

– председател на Управителния съвет на сдружението, в размер на 60 000,00  / шестдесет 

хиляди / лв. за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4. „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. за първото 

шестмесечие на 2022 г. 

           2. Срок за възстановяване – 31.12.2022 г. 

           3. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Чирпан. 

Изпълнение: Предоставен безлихвен заем на Сдружение „Местна 

инициативна група Чирпан” в размер на 30 000 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 451 

 18.05.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 
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Предвид предложение за решение с вх. № 16-00-9 / 09.05.2022 г., внесенo от 

Иван Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан, както и във връзка с 

проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 33 / 

18.05.2022 г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

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

местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 141, ал. 3 от 

Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 34 и чл. 35 от Наредба №16 за реда 

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

търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Чирпан: 

1. Избира за управител на  търговско дружество със 100%  общинско участие 

„Обредни дейности – Чирпан” ЕООД, гр. Чирпан, г-н Валентин  Николов, с 

ЕГН: ********. 

2. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да сключи договор за управление с 

управителя. 

Изпълнение: Сключен договор за управление с управителя. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 454 

 18.05.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-48 / 04.05.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 33 / 18.05.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, 

чл.16в, ал.1 и чл.16д, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, Общински съвет – Чирпан реши да се проведе процедура по реда 

на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по 

утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на 

Община Чирпан, за срок от три години, както следва: 

1. Маршрутни разписания по автобусна линия Чирпан - Зетьово 

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 08.00 часа и от АС 

Зетьово – 08.21 часа. Маршрут на движение Чирпан – Зетьово и обратно. Маршрутното 

разписание се изпълнява целогодишно само в петък.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 10.45 часа и от АС 

Зетьово – 11.10 часа. Маршрут на движение Чирпан – Зетьово и обратно. Маршрутното 

разписание се изпълнява целогодишно само в петък.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 11.30 часа и от АС 

Зетьово – 11.55 часа. Маршрут на движение Чирпан – Зетьово и обратно. Маршрутното 

разписание се изпълнява целогодишно от понеделник до петък. 

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 06.20 часа и от АС 

Зетьово – 06:48 часа. Маршрут на движение Чирпан – Ценово – Целина – Зетьово и 

обратно. Маршрутното разписание се изпълнява в работни дни.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 08.10 часа и от АС 

Зетьово – 08.30 часа. Маршрут на движение Чирпан – Зетьово и обратно. Маршрутното 

разписание се изпълнява в работни дни.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 08.10 часа и от АС 

Зетьово –08:36 часа. Маршрут на движение Чирпан – Ценово – Целина – Зетьово и 

обратно. Маршрутното разписание се изпълнява в петък.  

2. Маршрутни разписания по автобусна линия Чирпан - Ценово 
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Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 13.30 часа и от АС 

Ценово – 14.15 часа. Маршрут на движение Чирпан – Зетьово – Златна ливада – Целина 

– Ценово и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява от понеделник до петък.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 17.10 часа и от АС 

Ценово – 17.54 часа. Маршрут на движение Чирпан – Зетьово – Златна ливада – Целина 

– Ценово и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява само в работни дни.  

 3. Маршрутни разписания по автобусна линия Чирпан – Средно Градище 

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 06.00 часа и от АС 

Средно Градище – 06.32 часа. Маршрут на движение Чирпан – Рупките – Спасово – 

Изворово – Средно Градище и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява 

целогодишно в работни дни.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 14.00 часа и от АС 

Средно Градище – 14.32 часа. Маршрут на движение Чирпан – Рупките – Спасово – 

Изворово – Средно Градище и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява петък, 

събота и неделя.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 17.00 часа и от АС 

Средно Градище – 17.32 часа. Маршрут на движение Чирпан – Рупките – Спасово – 

Изворово – Средно Градище и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява 

ежедневно, целогодишно.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 07.00 часа и от АС 

Средно Градище – 07.32 часа. Маршрут на движение Чирпан – Рупките – Спасово – 

Изворово – Средно Градище и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява само в 

събота. 

4. Маршрутни разписания по автобусна линия Чирпан – Рупките 

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 14.00 часа и от АС 

Рупките – 14.24 часа. Маршрут на движение Чирпан – Рупките – Спасово и обратно. 

Маршрутното разписание се изпълнява понеделник, вторник, сряда, четвъртък.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 12.30 часа и от АС 

Рупките – 12.58 часа. Маршрут на движение Чирпан – Рупките – Спасово и обратно. 

Маршрутното разписание се изпълнява само в петък.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 08.45 часа и от АС 

Рупките – 09.10 часа. Маршрут на движение Чирпан – Спасово – Рупките и обратно. 

Маршрутното разписание се изпълнява само в петък.  

5. Маршрутни разписания по автобусна линия Чирпан – Стоян Заимово 

 Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 07.30 часа и от АС 

Стоян Заимово – 08.08 часа. Маршрут на движение Чирпан – Винарово – Могилово – 

Стоян Заимово – Яздач и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно 

само в петък.  

 Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 14.00 часа и от АС 

Стоян Заимово – 14.43 часа. Маршрут на движение Чирпан – Яздач - Винарово – 

Могилово – Стоян Заимово и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява 

целогодишно само в петък.  

 6. Маршрутни разписания по автобусна линия Чирпан – Малко Тръново 

 Маршрутно разписание, с час на тръгване от Чирпан – център – 07.00 часа и от 

АС Малко Тръново – 07.24 часа. Маршрут на движение Чирпан – Свобода – Малко 

Тръново и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно в работни 

дни.  

 Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 13.00 часа и от АС 

Малко Тръново – 13.24 часа. Маршрут на движение Чирпан – Свобода – Малко 

Тръново и обратно. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно в работни 

дни.  

 7. Маршрутни разписания по автобусна линия Чирпан – Гита 

  Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 07.15 часа и от АС 

Гита – 07.44 часа. Маршрут на движение Чирпан – Воловарово – Държава – Гита и 

обратно. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, ежедневно.  
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 Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 13.00 часа и от АС 

Гита – 13.29 часа. Маршрут на движение Чирпан – Воловарово – Държава – Гита и 

обратно. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, в работни дни.  

Маршрутно разписание, с час на тръгване от АГ Чирпан – 16.30 часа и от АС 

Гита – 16.59 часа. Маршрут на движение Чирпан – Воловарово – Държава – Гита и 

обратно. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, ежедневно.  

           8. Градска автобусна линия - ежедневно 

Възлага на Кмета на Община Чирпан да организира и проведе процедура по 

Закона за обществените поръчки с посочените маршрутни разписания на настоящото 

решение и сключи договор с определения за изпълнител участник. 

Изпълнение: На 09.06.2022 г. е обявена обществена поръчка, която е 

прекратена поради констатирани нарушения, които не могат да бъдат отстранени 

без това да промени условията, при които е обявена. На 27.07.2022 г. е обявена 

обществена поръчка, която също е прекратена, тъй като всички подадени оферти 

не отговарят на предварително обявените условия. Предстои обявяването на нова 

поръчка. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 456 

 18.05.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 16-00-15 / 17.05.2022 г., внесенo от 

Вълчо Николов – Председател на ПК „Наука, образование, култура, социални 

дейности” към Общински съвет – Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 33 / 18.05.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 15 за реда и начина за 

отпускане на финансова помощ на физически лица на територията на Община Чирпан 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 Недялка Недева, ЕГН, 

адрес: гр. Чирпан, община Чирпан, ул. „Дерменка” № 19  в размер на 2000 / две 

хиляди  / лева. 

2. Средствата да послужат за лечение на дъщеря й Атанаска Христозова, ЕГН, 

адрес: гр. Чирпан, община Чирпан, ул. „Дерменка” № 19. 

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

Изпълнение: Средствата са изплатени на лицето. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 457 

 18.05.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 16-00-16 / 17.05.2022 г., внесенo от 

Вълчо Николов – Председател на ПК „Наука, образование, култура, социални 

дейности” към Общински съвет – Чирпан, както и във връзка с проведените 

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 33 / 18.05.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            
На основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 15 за реда и начина за 

отпускане на финансова помощ на физически лица на територията на Община Чирпан 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 Деница Нанева-

Иванова, ЕГН, адрес: с. Винарово, община Чирпан, в размер на 800 / осемстотин  / лева. 
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2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Чирпан. 

Изпълнение: Средствата са изплатени на лицето. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 471 

 30.06.2022 г.  

Общински съвет – Чирпан 

Предвид предложение за решение с вх. № 08-00-72 / 23.06.2022 г., внесенo от 

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

разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 34 / 30.06.2022 

г., Общински съвет – Чирпан                                                                                                                  

РЕШИ:            

 На основан            ие чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 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. 4 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Чирпан: 

І. Дава съгласие Община Чирпан да поеме нов дълг за рефинансиране на 

непогасения размер от получения безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България , по реда на чл. 103, ал. 4 от Закона за публичните финанси,при 

следните параметри: 

1. Максимален размер на дълга – 1 847 621лв. ( един милион осемстотин 

четиридесет и седем  хиляди шестстотин двадесет и един лева) 

2. Валута на дълга – лева; 

3. Вид на дълга – безлихвен заем по реда на чл. 103, ал. 4 от ЗПФ; 

4. Начин на обезпечаване – съгласно чл. 105, ал.2 от ЗПФ, приходи на 

общината и изравнителна субсидия. 

5. Цел на кредита –рефинансиране на непогасен безлихвен заем от 

Централния бюджет 

6. Условия за погасяване 

- Срок за възстановяване – не по-дълъг от една година от отпускането му, 

съгласно чл. 103, ал. 4 от ЗПФ. 

- Източници за погасяване – с приходи от общинския бюджет и изравнителна 

субсидия. 

- Наказателни лихви при невъзстановяване в срок – съгласно Закона върху 

лихвите върху данъци, такси и др. подобни държавни вземания 

ІІ. Възлага на кмета на община Чирпан в срок до 31.10.2022 г. да отправи 

мотивирано предложение – искане за  отпускане на нов заем за рефинансиране на 

непогасения размер от временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република 

България, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по точка І. 

Изпълнение: В момента се подготвя необходимата документация, като до  

края на м. октомври ще бъде отправено  искане за отпускане на нов заем за 

рефинансиране на непогасения размер.   

 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на община Чирпан 

 


