
  
 

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 30.06.2022 г., в 09:00 часa, в залата на Община Чирпан.  

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Чирпан за 2022 г. 

      Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

2. Предложение за решение относно: Безвъзмездно придобиване на имот в 

собственост на Община Чирпан чрез дарение. 

      Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

3. Предложение за решение относно: Обявяване на помещения за частна 

общинска собственост в сградата на кметството на с. Средно градище и 

предоставяне на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

Чирпан”. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

4. Предложение за решение относно: Предоставяне на предварително съгласие за 

учредяване на право на строеж върху общински поземлени имоти за 

построяване на фотоволтаична електроцентрала на „Сол Кепитъл“ ООД – гр. 

Смолян. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

5. Предложение за решение относно: Предоставяне на предварително съгласие за 

учредяване на право на строеж върху общински поземлени имоти за 

построяване на фотоволтаична електроцентрала на „Хюман Хабитат“ ЕООД – 

гр. Смолян. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

6. Предложение за решение относно: Изваждане на недвижими имоти от ДМА на 

„Обредни дейности -Чирпан” ЕООД и предаването им за управление на Кмета 

на Община Чирпан. 

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 имот за отдаване под наем на територията на гробищния парк в гр. 

Чирпан. 

        Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

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

Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2022 год. с общински обекти за отдаване под наем, находящи се в гр. Чирпан. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

9. 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 

10. 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. 

Изворово. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

11. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба 

на недвижим имот, включен в Програмата на Община Чирпан за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

12. Предложение за решение относно: Предоставяне на Спортен комплекс – 

Градски стадион за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб 

Чирпан 1929”. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

13. Предложение относно: Приемане на декларация относно членството на 

Република Северна Македония в Европейския съюз.  

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

групата на движение „Заедно за промяна” към Общински съвет – Чирпан 

 

 

 

 

 

 

ИВАН СТАНЧЕВ: 

Председател на Общински съвет – Чирпан 


