
  
 

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 

30.09.2020 г. в 14:00 часа в залата на Община Чирпан.  

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Община Чирпан към 30.06.2020 година. 

      Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

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

Чирпан за 2020 година. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

3. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна 

бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности.  

        Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

4. Предложение за решение относно: Предварително съгласие за учредяване на 

възмездно право на строеж, предварително съгласие за промяна на 

предназначението и преобразуване на собствеността от публична в частна на 

поземлени имоти в землищата на с. Зетьово и с. Целина, съгласие за изготвяне 

на ПУП за инженерно-техническата инфраструктура, във връзка с постъпило 

инвестиционно намерение от „Елемент Пауър България” ООД. 

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 Ценово.  

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарни оценки за продажба 

на недвижими имоти – общинска собственост, включени в Програмата на 

Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост 

за 2020 год. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

7. Предложение за решение относно: Приемане на пазарнa оценкa за продажба на 

недвижим имот – общинска собственост, включен в Програмата на Община 

Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 

год. 

    Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

8. Предложение за решение относно: Приемане на решение за продажба на имот, 

собственост на „Обредни дейности - Чирпан” ЕООД – гр. Чирпан. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 



9. Предложение за решение относно: Създаване и одобряване на численост на 

персонала в звено „Гробищен парк” към  местна дейност „Обредни домове и 

зали”. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

10. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 14 за устройството 

и управлението на гробищните паркове, обредните зали и параклиси в тях на 

територията на община Чирпан.  

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

11. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Вносител: Петьо Вълчев – Общински съветник към Общински съвет - Чирпан  

12. Предложение за решение относно: Актуализация на Общински план за 

развитие на община Чирпан за периода  2014-2020 г., с цел кандидатстване на 

Манастир „Свети Атанасий Велики”, Община Чирпан  по отворена Подмярка 

7.6. от „Програма за развитие на селските райони” (ПРСР) „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата”. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

13. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Манастир „Свети 

Атанасий Велики” по отворена Подмярка 7.6. от „Програма за развитие на 

селските райони” (ПРСР) „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

селата”. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

14. Предложение за решение относно: Приемане  на План за интегрирано развитие 

на Община Чирпан (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. 

Вносител: Ивайло Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

15. Предложение за решение относно: Избор на кандидати за съдебни заседатели 

от община Чирпан  за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г. 

Вносител: Вълчо Николов – Общински съветник към Общински съвет - Чирпан  

  

Питане от Даниела Драгийска – Общински съветник към Общински съвет – 

Чирпан   

 

 

 

 

 

ИВАН СТАНЧЕВ: 

Председател на Общински съвет - Чирпан 

http://chirpan.bg/admin/Ob6tinski_syvet/pravilnici/Pravilnik_za_organizaciata_i_deinostta_na_obs_negovite_komisii_i_vzaimodeitvieto_my_s_obst._administracia.pdf
http://chirpan.bg/admin/Ob6tinski_syvet/pravilnici/Pravilnik_za_organizaciata_i_deinostta_na_obs_negovite_komisii_i_vzaimodeitvieto_my_s_obst._administracia.pdf

