
  
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

ЧИРПАН 

 

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

администрация Заместник-председателят на Общински съвет – Чирпан свиква 

заседание на 21.09.2022 г. в 09:00 часa в залата на IV етаж на Община Чирпан.  

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

31.12.2021 г. 

      Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

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

Община Чирпан към  30.06.2022 г. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

3. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна 

бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности.  

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

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

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

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

допълнение на Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 

превозни средства на територията на община Чирпан. 

        Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

6. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно безсрочно право 

на строеж върху поземлени имоти от общинския поземлен фонд. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 
7. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2022 год. с помещения в бившия битов комбинат в гр. Чирпан за отдаване под 

наем. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 
8. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба 

на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на 

територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. 

Могилово. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 
9. Предложение за решение относно: Осигуряване на финансов ресурс за 

изпълнение на проект за транснационално сътрудничество по процедура № 

BGRDNP001-19.607 по под мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

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

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 



Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 
10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на 

подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ XI-

„Резервен терен за обществени нужди” в кв.34 по регулационния план на 

гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора и План за улична регулация 

/ПУР/ за улица с о.т. 165-166. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 
11. Предложение за решение относно: Предоставяне на еднократна стипендия за 

отличен успех. 

Вносител: Вълчо Николов – Председател на ПК „Наука, образование, защита 

правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална 

политика, култура и вероизповедания” към Общински съвет – Чирпан  

 

 

 

 

 

 

ОРХАН АСАНОВ: 

Заместник-председател на Общински съвет – Чирпан, 
упълномощен с пълномощно с изх. № 16-00-26 / 29.08.2022 г.  

на Председателя на Общински съвет  – Чирпан 

 


