
  
 

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 28.10.2021 г. в 09:00 часа, при условията на чл.63а от Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация (чрез видеоконференция).  

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Чирпан за 2021 г. 

      Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

2. Предложение за решение относно: Вземане на решение за удължаване срока на 

възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република 

България. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

3. Предложение за решение относно: Изменение на Решение №  297 от  

27.05.2021 год. за поемане на дълг,  направено по реда на Закона за общинския 

дълг. 

        Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

4. Предложение за решение относно: Одобряване на  актуализирана 

средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

5. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за публична общинска 

собственост. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

6. Предложение за решение относно: Предоставяне на част от общинска сграда за 

ползване на Народно читалище „Димитър Данаилов – 2013”, гр. Чирпан. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

7. Предложение за решение относно: 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. Малко Тръново. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

8. Предложение за решение относно: Приемане на решение за промяна на 

регулационния план на с. Спасово, обявяване на част от улица за частна 

общинска собственост и прекратяване на съсобственост между общината и 

физическо лице. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

9. Предложение за решение относно: Приемане на решение за извършване на 

делба на общински поземлен имот  в землището на с. Спасово и обявяване на 

части от местен път за частна общинска собственост. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 



10. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на Община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2021 год. с общински обект за отдаване под наем, находящ се в гр. Чирпан.  

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

11. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнението на Програмата на 

Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост за 2020 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление по видове и категории обекти за 2020 г. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

12. Предложение за решение относно Приемане на Наредба № 15 за реда и начина 

за отпускане на финансова помощ на физически лица на територията на община 

Чирпан. 

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

към Общински съвет – Чирпан 

13. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на 

представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената 

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

Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

 

           Питане от Росен Иванов, Петьо Вълчев и Иван Илиев – Общински 

съветници към Общински съвет – Чирпан. 
 

 

 

 

 

ИВАН СТАНЧЕВ: 

Председател на Общински съвет – Чирпан 


