
  
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН 

 

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

администрация Председателят на Общински съвет – Чирпан свиква заседание на 

29.07.2020 г. в 14:00 часа в залата на Община Чирпан.  

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община 

Чирпан за 2020 година. 

      Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

2. Предложение за решение относно: Даване съгласие за сключване на Договор 

за спогодба между Община Чирпан и Страбаг АГ – Австрия. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

3. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на държавен 

имот в собственост на община Чирпан. 

        Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2020 г. с имот за придобиване в село Свобода.  

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2020 г. с имот в село Рупките. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

6. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на поземлен имот – 

общинска собственост, за престой на строителна и транспортна техника в 

землището на село Зетьово. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

7. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно право на ползване 

върху общинска земя за устройване на пчелин. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

8. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 13 за прием на 

деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските 

училища  на територията на община Чирпан. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

9. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Чирпан. 

Вносител: Росен Иванов – Общински съветник към Общински съвет – Чирпан  

10. Предложение за решение относно: Съществуване на маломерни  и слети 

паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на 

необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2020/2021 г. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 



11. Предложение за решение относно: Ежегодно актуализиране Списъка на 

средищните детски градини и училища в Община Чирпан. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

12. Предложение за решение относно: Удостояване със званието „Почетен 

гражданин на Чирпан” на г-н Петър Димитров Петров (Попдимитров). 

Вносител: Иван Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН СТАНЧЕВ: 

Председател на Общински съвет - Чирпан 


