
  
 

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 редовно заседание 

на 27.05.2021 г. в 09:00 часa в залата на IV етаж на Община Чирпан.  

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Предложение за решение относно: Одобряване на промяна в  структура на 

Общинска администрация-гр.Чирпан, считано от 01.06.2021 година. 

      Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

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

Чирпан за 2021 година. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

3. Предложение за решение относно Поемане на дългосрочен дълг – заем от 

банкова институция. 

        Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

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

върху общинска земя за устройване на пчелин в с. Средно градище. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

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

върху общинска земя за устройване на пчелин в с. Спасово. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на 

недвижим имот – общинска собственост в с. Воловарово, включен в Програмата 

на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2021 г. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

7. Предложение за решение относно: Отмяна на т.2 и т.3 от Решение №86 / 

26.03.2020 г. на Общински съвет – Чирпан. 

Вносители: Росен Иванов, Петьо Вълчев и Иван Илиев – общински съветници 

към Общински съвет – Чирпан 

8. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на 

търговско дружество със 100%  общинско участие „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Чирпан” ЕООД  за 2020 г. 

Вносител: Иван Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан  

9. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на 

търговско дружество със 100%  общинско участие  Медицински център „Д-р Н. 

Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан за 2020 г. 

Вносител: Иван Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан  

10. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на 

търговско дружество със 100%  общинско участие „Обредни дейности – 

Чирпан” ЕООД  за 2020 г.  

Вносител: Иван Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан 



11. Предложение за решение относно: Неосъществяване на дейност на търговско 

дружество със 100 % общинско участие „Общински пазари Чирпан” ЕООД  по 

смисъла на § 1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството. 

Вносител: Иван Станчев – Председател на Общински съвет – Чирпан 

 

 

 

 

 

 

ИВАН СТАНЧЕВ: 

Председател на Общински съвет – Чирпан 


