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СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.144, Изпълнено
ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Oбщина Чирпан, Общински съвет –
гр.Чирпан :
1.Увеличава плана на общинските приходи със сумата
лева ,

+ 2 250

както следва:
1.1.По § 24-06”Приходи от наем на земя”

+ 2 250лева;

2. Променя плана на разходите по дейности и параграфи,
както следва :
2.1.Местна
- 13 876лева
в
т.ч.
- 13 876 лв

дейност

122

“Общинска

§51-00”Основен

ремонт

администрация”
на

ДМА”

в т.ч. обект „Ремонт сграда общинска администрация”
-13482лв.
общ.Чирпан”

обект„Ремонт сграда кметство с.Могилово,
-394лв.

2.2.Местна дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на
вредните последици от стихийни бедствия и производствени

аварии”

-6 000лева

в
т.ч.§10-20”Разходи
-6 000лв

за

външни

услуги”

2.3.Доф.на дел.от държ.дейност 326 “Професионални гимназии и
паралелки
за
професионална
подготовка”
+ 2 250 лева
в
т.ч.
+ 2 250 лв

§1015

”Материали

”

2.4. Местна дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”
-8 389лева
в
т.ч.
- 8 389 лв

§51-00”Основен

ремонт

на

ДМА”

в т.ч. „Осъществяване на надзор на Обект "Ремонт на
сградата на МЦ „Николай Тошев", УПИ V-за поликлиника, кв. 92,
гр.Чирпан"”
-6000лв
обект „Ремонт
общ.Чирпан”
-2389лв.

сградата

на

здравна

служба

с.Свобода,

2.5..Местна дейност606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул.
мрежа” +28 265лев
в
т.ч.§10-20”Разходи
+12 000лв

за

§ 51 00 „Основен ремонт на ДМА”
265лв.

външни

услуги”
+ 16

в т.ч. обект"Ремонт ул."Бр.Павлови",гр.Чирпан от о.т.201
до о.т.202"
+16
265лв
3. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови , с
източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи,

съгласно Приложение № 1.
4.Приема актуализация в разчетите на сметките за средства от
Европейския съюз както следва:
4.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси”
Проект „Работа”:
4.1.1.По прихода +118 595лв.
в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 118 595лв.
4.1.2.По разхода + 118 595лв.
в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна
заетост” + 118 595лв.
в т.ч. §0201”за нещатен пер. нает по
тр.пр.”+99 475лв.
§0551”осиг. вноски от работод. за
ДОО”+11 560лв.
§0560”здравноосиг. вн. от
работодател”+4 775лв.
§0580”вноски за ДЗПО от
работодател”+2 785лв.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Чирпан одобрява изготвената от лицензиран
оценител пазарна цена, в размер на 320,00 лв. без ДДС, за продажба на
общински имот, находящ се в землището на с. Средно Градище,
местността „Мараши”, представляващ поземлен имот с
идентификатор №68463.1.558 с площ 304 кв.м., трайно
предназначение на територията: „Земеделска”, с начин на трайно
ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: девета,
номер по предходен план: 000443. За имота е съставен АОС №2848 /
03.07.2018 г.

Проведен публичен търг за продажба на имота.
Извършена продажба на имота.

Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на
общината по подготовката и провеждането на публичен търг с явно
наддаване за продажба на имота с така одобрената начална тръжна
цена.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с
разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност,
Закона за защита на животните и Наредба № 41 от 10.12.2008 г.
на МЗХ Общински съвет – Чирпан приема Наредба № 4 за
придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Чирпан.

Изпълнява се
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На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински
съвет – Чирпан приема Правилник за изменение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет - Чирпан,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, както следва :

--

§1. В глава VII „Комисии на общинския съвет”, чл.43, ал.1, т.4 се
изменя и придобива следната редакция : „Правни въпроси, контрол
по
изпълнение
на
решенията
на
Общинския
съвет,
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобито имущество по чл.72, ал.2, т.3 от ЗПКОНПИ и
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
Стар текст на т.4 : Правни въпроси, контрол по изпълнение на
решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси.
§2. В глава IX „Внасяне, обсъждане и приемане на проекти
за решения и други актове на общинския съвет”, чл.97, ал.3 се
изменя и придобива следната редакция : „ Оспореното решение се
разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването
му.”
Стар текст на ал.3 : Оспореното решение се включва в дневния
ред на общинския съвет на първото заседание, следващо

заседанието на което е прието.
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На основание чл. 21, ал.1, т.1 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.68,
ал. 1 от Закона за съдебната власт Общински съвет – Чирпан :

1. Открива процедура по избор на кандидати за съдебни
заседатели от община Чирпан за района на Окръжен съд – Стара
Загора.
2. Създава Временна комисия за извършване проверка на
документите и за изслушване на кандидатите за съдебни
заседатели за района на Окръжен съд - Стара Загора, която да се
състои от пет общински съветника, в състав:
Председател: Красимира Славчева
Членове: 1. Росен Иванов
2.Илияна Ангелова
3. Христо Стефанов
4. Рафаил Вели
3. Определя срок за подаване на документи на кандидатите за
съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Стара Загора чрез
председателят на Общински съвет – Чирпан - 40 дни, считано от
06.08.2018 г. до 14.09.2018 г. включително, като кандидатите за
съдебни заседатели подават следните документи:
•

подробна автобиография, подписана от кандидата;

• нотариално
образование;

заверено

копие

от

диплома

за

завършено

• медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо
заболяване;

Уточнена процедура , няма кадидати

• данни за контакт на две лица, към които общинските съвети
да се обръщат за препоръки;
•

мотивационно писмо;

•

писмено съгласие;

• декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от
Закона за съдебната власт / ЗСВ /;
• документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли
1973 г.
4. Определя 5 / пет / броя на кандидати за съдебни заседатели,
които следва да бъдат избрани и предложени от Общински съвет Чирпан, като от тях най – малко 10 на сто следва да са с
квалификации в областта на педагогиката, психологията и
социалните дейности.
5. Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията,
обективирани в ЗСВ, може да се кандидатира за съдебен
заседател, а именно:
5.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен
български гражданин, който:
•

е на възраст от 21 до 68 години;

• има настоящ адрес в община, която попада в рамките на
съдебния район на съда, за който кандидатства;
•

има завършено най-малко средно образование;

• не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
•

не страда от психически заболявания.

5.2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

•

е съдебен заседател в друг съд;

•

е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

• участва в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
• работи
в
съд,
прокуратура,
следствени
органи,
Министерството на вътрешните работи или в други органи от
системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния
район, за който е избран.
6. Определя срок за действие на Временната комисия - до
приемането на решение за определяне на съдебни заседатели от
община Чирпан за района на Окръжен съд – Стара Загора.
6.1. В посочения срок временната комисия да разгледа и извърши
проверка на постъпилите документи от кандидатите за съдебни
заседатели и да изготви списък на допуснатите за участие
кандидати, като списъкът на допуснатите до участие кандидати,
заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и
препоръки и документи се публикуват на интернет страницата на
Община Чирпан най-малко 14 дни преди датата на изслушването
по чл. 68а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се
включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на
педагогиката, психологията и социалните дейности.
6.2. В посочения срок временната комисия следва да определи дата
за публично изслушване на всеки един от допуснатите кандидати
за съдебни заседатели, като всеки член на общинския съвет може
да задава въпроси, като не по-късно от три работни дни преди
изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за
извършване на общественополезна дейност, могат да представят
на общинския съвет становища за кандидата, включващи и
въпроси, които да му бъдат поставяни, като анонимни становища
и сигнали не се разглеждат.
6.3. В посочения срок временната комисия следва да състави
доклад за протичането на публичното изслушване на кандидатите
за съдебни заседатели, който се предоставя на общинския съвет в
7 - дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет

страницата на
изслушването.
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Община

Чирпан

заедно

с

протокола

от

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет
гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството да възложи изработването на
проект за ПУП /Подробен устройствен план/– ПП /Парцеларен
план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи
на техническата инфраструктура за обект: „Външен довеждащ
водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем
V=6500m³ на гр. Чирпан” с обща дължина 3260 м.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА задание за
изработване на проект за ПУП /Подробен устройствен план/–
ПП /Парцеларен план/
извън границите на урбанизираната
територия за елементи на техническата инфраструктура за
обект: „Външен довеждащ водопровод от водоизточник
„Марица“ от км.4+943 до водоем V=6500m³ на гр. Чирпан” с обща
дължина 3260 м.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан
да съобщи решението на Общински съвет за разрешаване
изработването на ПУП –ПП /Парцеларен план/ извън границите на
урбанизираната територия за елементи на техническата
инфраструктура, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет
гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството да възложи изработването на
проект за ПУП /Подробен устройствен план/– ПП /Парцеларен
план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи
на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на
вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – Главен колектор
IIIа в участъка от РШ100 до РШ105’ “ с обща дължина 273 м .
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА задание за
изработване на проект за ПУП /Подробен устройствен план/–
ПП /Парцеларен план/
извън границите на урбанизираната
територия за елементи на техническата инфраструктура за
обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр.

Обявено по реда на ЗУТ и изпратено в МРРБ.

Обявено по реда на ЗУТ и изпратено в МРРБ.

Чирпан – Главен колектор IIIа в участъка от РШ100 до РШ105’ “
с обща дължина 273 м .
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан
да съобщи решението на Общински съвет за разрешаване
изработването на ПУП –ПП /Парцеларен план/ извън границите на
урбанизираната територия за елементи на техническата
инфраструктура, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет
гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството да възложи изработването на
проект за ПУП /Подробен устройствен план/– ПП /Парцеларен
план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи
на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на
вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – отливен канал на
Преливник 1“ с обща дължина 251 м .

Обявено по реда на ЗУТ и изпратено в МРРБ.

На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА задание за
изработване на проект за ПУП /Подробен устройствен план/–
ПП /Парцеларен план/
извън границите на урбанизираната
територия за елементи на техническата инфраструктура за
обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр.
Чирпан – отливен канал на Преливник 1“ с обща дължина 251 м .
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан
да съобщи решението на Общински съвет за разрешаване
изработването на ПУП –ПП /Парцеларен план/ извън границите на
урбанизираната територия за елементи на техническата
инфраструктура, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а,
ал. 1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на„Теленор България” ЕАД в
качеството му на собственик да възложи изработването на
проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор

Обявено по реда на ЗУТ и връчено на собственика.

87254.54.9, КККР с. Яздач, община Чирпан, предвиждащ свободно
основно застрояване при спазване на необходимите показатели за
устройствена зона – Техническа инфраструктура (Ти):


Плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) - 40%,


Интензивност на застрояване (Кинт.) – 0.8,


Озеленена площ (Позел.) - 50%.
--

Височина – < 54м.

При изготвяне на проекта е необходимо:
1.
Да се спазят изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 от
14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове.
2.
Да се приложи становище на РИОСВ – гр. Стара Загора за
оценка на въздействието върху околната среда.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо
задание за изготвяне на Проект за ПУП – План за застрояване за
ПИ с идентификатор 87254.54.9, КККР с. Яздач, община Чирпан.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан
да съобщи решението на Общински съвет за разрешаване
изработването на ПУП – План за застрояване, съгласно
разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.
68.,ал.1, т.2 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите в
системата на
предучилищното и училищното образование,
Общински съвет – Чирпан реши:
1.
Дава съгласие за съществуването на маломерни и
слети паралелки в училищата съгласно Приложение №1 /таблица
№1 и №2/ - неразделна част от решението.
2.
При необходимост средства за дофинансиране на
маломерните и слети паралелки ще бъдат осигурени
след
утвърждаване на Списък-Образец №1 за учебната 2018/2019 г.

-
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На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 от Наредбата за реда и
начина на отпускане на еднократна финансова помощ и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Чирпан:

Изплатена финансова помощ

1.
Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на
Йорданка Христова Тодорова, ЕГН, адрес : град Чирпан, община
Чирпан, ул. „Димитър Благоев” № 83 Б, в размер на 510 /
петстотин и десет / лева.
2.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община
Чирпан.
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На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от
Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за
съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Чирпан:

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2017 година, с
отразено разпределение на извършените промени през 2017г., по
прихода и разхода по функции и дейности , както следва:
1.1 по прихода – 15 445 267 лева /Разпределен по параграфи,
съгласно Приложение № 1/;
1.2 по разхода – 15 445 267лева /Разпределен по бюджетни
дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Чирпан
за 2017 г. както следва:
2.1 По прихода 13 895 394лв. /съгласно Приложение №1/
2.2 По разхода 13 895 394лв./съгласно Приложение №2/
В т.ч. Капиталови разходи /Приложение № 3/
2.3 Приема отчет по основни показатели на
средства от Европейския съюз както следва:
Сметки за средства от ЕС Салдо на 01.01.17
тек. година Приходи всичко
Разходи

сметките за

Приходи
Салдо на

за

-

31.12.2017
С-ва, адм. от национален фонд по/ ОП „РЧР”, ,”ОС”,”НОИР”/
128525 612416 740941 712070 28871
С-ва , адм. от Разплащателна агенция към ДФ Земеделие 2600
15751 18351 15680 2671
Други средсва от ЕС
122352 122352 122352
Всичко по см.7443
131125 750519 881644 850102 31542

2.4 Приема отчета на сметките за средства от ЕС по програми,
съгласно Приложение№ 4
2.5 Приема отчет на основните финансови показатели на
контролирани от общината лица, които попадат в подсектор
"Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по
бюджета на общината, съгласно Приложение№ 5
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3.Приема годишен отчет на общинския дълг на Община Чирпан за
2017, съгласно Приложение № 6
На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 и
чл.144, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Чирпан ,
Общински съвет – Чирпан:
1.Увеличава плана на общинските приходи със сумата + 7 000
лева ,
както следва:
1.1.По § 41-00”Приходи от концесии”
+ 7 000лева;
2. Променя плана на разходите по дейности и параграфи,
както следва :
2.1. Местна дейност 759“Други дейности по културата”
+ 7 000 лева
в
т.ч.
§52-19
Придобиване
на
други
ДМА
+ 7 000 лв.
в т.ч.Паметна плоча
+ 7 000 лв

-
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 83, ал.2 от Закона за публичните
финанси и писмо БЮ № 4/
23.08.2018 година на Министерство на финансите –Указания за
подготовката и
представянето на проектобюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет за 2019
година и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 и
2021г., Общински съвет – Чирпан:
1.
Одобрява актуализирана средносрочна бюджетна
прогноза на Община Чирпан за
периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и
на разходите за местни
дейности, както следва:
1.1.По прихода,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1;
1.2.По разхода ,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2
2. Одобрява за периода 2019-2021г прогноза за приходите и
разходите на контролирани от общината лица, които попадат в
подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет
по бюджета на общината, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 3
3.Определя максимален размер на наличните към края на 2019,
2020 и 2021 година задължения за разходи 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години преди, съответно 2019, 2020 и 2021г;
ограничението не се прилага за задължения за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения;
4. Определя максималния размер на наличните към края на 2019,
2020 и 2021 година поети ангажименти за разходи 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните

-

четири години преди, съответно 2019, 2020 и 2021г.;
ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения;
5. През периода 2019-2021 година Община Чирпан да не поема
общински дълг, освен поет безлихвен заем от ПУДООС и при
необходимост - заем от фонд ФЛАГ.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление
и
местната
администрация,
§33
от
Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на
Закона
за
водите
и
чл.60,
ал.1
от
Административнопроцесуалния кодекс / АПК /, Общински съвет –
Чирпан :
I. Дава принципно съгласие Община Чирпан да прехвърли на
Държавата безвъзмездно следните имоти – публична общинска
собственост, с начин на трайно ползване: язовири, а именно :
1. Язовир Гита-2, представляващ поземлен имот с идентификатор
14920.31.86, находящ се в с. Гита, вид територия „Територия,
заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 35850 кв.м.,
стар номер 000086;
2. Язовир Гита-3, представляващ поземлен имот 14920.13.39,
находящ се в с. Гита, вид територия „Територия, заета от води и
водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 40983 кв.м., стар номер
000008;
3. Язовир Димитриево, представляващ поземлен имот с
идентификатор 21049.62.162, находящ се в с. Димитриево, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 37420 кв.м., стар номер 000162;
4. Язовир Държава-1, представляващ поземлен имот с
идентификатор 24623.69.33, находящ се в с. Държава, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 48387 кв.м., стар номер 000057;
5. Язовир Държава-2, представляващ поземлен имот с
идентификатор 24623.63.32, находящ се в с. Държава, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 86353 кв.м., стар номер 000064;
6. Язовир Изворово-1, представляващ поземлен имот с
идентификатор 32456.4.130, находящ се в с. Изворово, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 41552 кв.м., стар номер 000104;
7. Язовир Изворово-2, представляващ поземлен имот с
идентификатор 32456.6.320, находящ се в с. Изворово, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП

Изпратено мотивирано предложение до
Министерството на икономиката за безвъзмездно
прехвърляне на язовирите в собственост на
държавата.

„Язовир”, площ 46112 кв.м., стар номер 000320;
8. Язовир Рупките, представляващ поземлен имот с
идентификатор 63344.55.25, находящ се в с. Рупките, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 97778 кв.м., стар номер 000025;
9. Язовир Свобода /Воловарово/, представляващ поземлен имот с
идентификатор 65810.142.340, находящ се в с. Свобода, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 177949 кв.м., стар номер 000340;
10. Язовир Свобода, представляващ поземлен имот с
идентификатор 65810.105.258, находящ се в с. Свобода, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 96660 кв.м., стар номер 000258;
11. Язовир Спасово-1, представляващ поземлен имот с
идентификатор 68182.1.336, находящ се в с. Спасово, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 154878 кв.м., стар номер 000336;
12. Язовир Спасово-2, представляващ поземлен имот с
идентификатор 68182.95.337, находящ се в с. Спасово, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 23156 кв.м., стар номер 000337;
13. Язовир Спасово-3, представляващ поземлен имот с
идентификатор 68182.204.339, находящ се в с. Спасово, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 138995 кв.м., стар номер 000339;
14. Язовир Спасово-4, представляващ поземлен имот с
идентификатор 68182.115.338, находящ се в с. Спасово, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 13290 кв.м., стар номер 000338;
15. Язовир Средно Градище, представляващ поземлен имот с
идентификатор 68463.74.211, находящ се в с. Средно Градище, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „За
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”, площ 28895
кв.м., стар номер 000211;
16. Язовир Ценово, представляващ поземлен имот с
идентификатор 78375.53.80, находящ се в с. Ценово, вид
територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП
„Язовир”, площ 136104 кв.м., стар номер 000080;
17. Язовир Чирпан-1, представляващ имот №000659, находящ се в
землището на гр. Чирпан, НТП „Язовир”, площ 467,636 дка.
18. Язовир Чирпан-2, представляващ имот №000614, находящ се в
землището на гр. Чирпан, НТП „Язовир”, площ 60,147 дка.
II. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите
действия, предвидени съгласно § 33 от Заключителните
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разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите (обн. в ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.).
III. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан
допуска предварително изпълнение на решението от деня на
приемането му, за да се защитят особено важни обществени
интереси.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона
за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан допълва
Раздел IІІ – „Имоти, предвидени за продажба и за учредяване на
право на строеж” на Програмата на Община Чирпан за
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за
2018 год., със следния имот частна общинска собственост,
находящ се в гр. Чирпан, Община Чирпан, област Стара Загора:
поземлен имот с площ 230 кв.м., представляващ УПИ IX в кв.100б
по плана на гр. Чирпан, ул. „Яворов”. За имота е съставен АЧОС
№175 / 12.11.1999 г.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на
пазарна оценка за продажба на имота чрез публичен търг.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона
за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан допълва
Раздел IІІ – „Имоти, предвидени за продажба и за учредяване на
право на строеж” на Програмата на Община Чирпан за
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за
2018 год., със следния имот частна общинска собственост,
находящ се в с.Държава, община Чирпан, област Стара Загора:
поземлен имот с площ 1280 кв.м., представляващ УПИ III-общ. в
кв.11 по плана на с. Държава. За имота е съставен АЧОС №1475 /
23.01.2008 г.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на
пазарна оценка за продажба на имота чрез публичен търг.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона
за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан допълва
Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2018 г., както следва:
Включва в Раздел „ІІІ. Имоти, предвидени за продажба и
учредяване на право на строеж” следния имот – частна общинска
собственост: терен №4 с площ 18 кв.м., находящ се в общински

Възложено изготвянето на пазарна оценка.

Възложено изготвянето на пазарна оценка.

Възложено изготвянето на пазарна оценка.

имот УПИ ХІ-1438 в кв.64 по плана на гр.Чирпан, ул. „А. П.
Стоянов” №10 /съгласно квартална застроителна разработка/.
Правото на строеж да се учреди по реда на чл.37 от Закона за
общинската собственост, след провеждане на публичен търг с
явно наддаване – за проектиране и построяване на масивен гараж.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи пазарна оценка на
правото на строеж.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение чл.
52, ал.1, т.3, буква “б” от Закона за водите Общински съвет - Чирпан
дава съгласие Кмета на Oбщина Чирпан да издаде разрешително
за ползване на воден обект - публична общинска собственост, по
реда на Закона за водите, отдаден под наем съгласно договор №
143 / 12.03.2018 г. на ЗК „Съгласие”, с Булстат 833024810, с
управител Паньо Христов, а именно:

Издадени разрешение за ползване на воден обект

- язовир „Зетьово 1”, с идентификатор 30819.31.420,
находящ се в с. Зетьово, община Чирпан.
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На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 във връзка
с чл.137, ал.1, т.5 и чл.141, ал.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1,
т.10 и чл.22, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски
дружества и реда за упражняване на правата на собственост на
общината в общинските търговски дружества, Общински съвет Чирпан:

Сключен договор

1.
Избира за управител на търговско дружество със 100%
общинско участие “Обредни дейности - Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан
Валентин Димитров Николов.
2.
Упълномощава Кмета на Община Чирпан да сключи
договор за управление с управителя.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното Взето участие в Общо събрание
самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от
Закона за водите във връзка с чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите,
Общински съвет – Чирпан реши:
1.

Упълномощава за представител на Община Чирпан в

Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия,
обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на
08.10.2018 г., 11,00 часа, Стайко Иванов Генов – заместник - кмет на
Община Чирпан.
2. Дава съгласие представителя на Община Чирпан в Общото
събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия,
обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора – Стайко Иванов Генов –
заместник - кмет на Община Чирпан, по точка 1 от дневния ред да
изрази становище „за”.
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27.09.2018

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.1 и ал.2, т.1
от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния
кодекс Общински съвет – Чирпан допълва свое решение № 386 /
03.05.2018 г., с протокол № 34 / 03.05.2018 г., като в диспозитива
на решението се променя т.1 по следния начин:

1.
„Дарява на Старозагорската света Митрополия, с код по
БУЛСТАТ : 123055035, представлявана от Старозагорски
митрополит Киприан /Огнян Добринов Казанджиев/, следния имот
: параклис „Свети Илия”, със застроена площ от 120 кв.м., строен
1898 г., намиращ се в общинско дворно място от 30 850 кв.м.,
представляващо парцел III, в кв.103 – парк „Д-р Теньо Стоилов”,
по плана на град Чирпан”.
Стар текст на т.1:
„Дарява на Старозагорската света Митрополия, с код по
БУЛСТАТ : 123055035, представлявана от Митрополит Огнян
Добринов Казанджиев, следния имот : параклис „Свети Илия”, със
застроена площ от 120 кв.м., строен 1898 г., намиращ се в

Извършено дарение на имота на Старозагорска
Митрополия.

общинско дворно място от 30 850 кв.м., представляващо парцел
III, в кв.103 – парк „Д-р Теньо Стоилов”, по плана на град
Чирпан”.
2.
На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан
допуска предварително изпълнение на решението от деня на
приемането му, за да се защитят особено важни обществени
интереси.
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08.11.2018

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.17, т.1 и чл. 26, ал.
1, т. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка
7.2.
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването
или
разширяването
на
всички
видове
малка
по
мащаби
инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г .
Общинският съвет -Чирпан реши:
1.
Дейностите по проект „Преместваемо закрито мембранно
спортно съоръжение с габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м
височина и сгъваеми ветроупорни прозрачни страници” на
Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село
Зетьово отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.
2.
Дейностите по проекта отговарят на следните
приоритети и цели на Общинският план за развитие на Община
Чирпан 2014-2020 г. :
Стратегическа
цел
1
„Развитие
на
балансирана
и
конкурентноспособна
икономика
в
среда
с
модерна
инфраструктура”,
Приоритет 1 „Динамично развитие на икономиката чрез
иновации,
технологично
оборудване
и
повишена
конкурентноспособност”,
Специфична цел 1.7.
„Инвестиции за подобряване на
инфраструктурата и създаване на основни услуги на населението в
селата”,
Мярка 1.7.2. „Основни услуги на населението в селата”,
Дейности: Обновяване и устройване на спортни площадки и
салони.
3.

Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на

Решението е върнато от областна администрация за
преразглеждане от Общински съвет – Чирпан, който
на следващо заседание го потвърждава. След
оспорване от страна на Областния управител,
Администартивният съд – Ст. Загора също
потвърждава решението на Общинския съвет.
Предстои Училищното настоятелство към ОУ
„Отец Паисий”, село Зетьово да вземе решение ще
кандидатства ли по проекта.
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08.11.2018

447

08.11.2018

общината да подпише договор за безвъзмездно ползване на имот
планоснимачен № 400, кв.51 по плана на село Зетьово, със СНЦ
„Училищно настоятелство към Основно училище Отец Паисий”,
ЕИК : 176351775, във връзка с кандидатстването им с проект
„Преместваемо закрито мембранно спортно съоръжение с
габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м височина и сгъваеми
ветроупорни прозрачни страници” по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г. пред Местна инициативна група –
Чирпан, за срок от 10 / десет / години.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.54, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет – Чирпан одобрява
изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на
390,00 лв. без ДДС, за учредяване на безсрочно право на строеж
върху терен №4 с площ 18 кв.м., попадащ в общински поземлен
имот с идентификатор 81414.502.1438, находящ се в гр. Чирпан,
ул. „А. П. Стоянов” №10, вид територия „Урбанизирана”, НТП
„Ниско застрояване /до 10 м/”, площ 922 кв.м., кв.64, стар номер
ХІ-1438 - за проектиране и построяване на масивен гараж
/съгласно квартална застроителна разработка/.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на
общината по подготовката и провеждането на публичен търг с
явно наддаване за учредяване на безсрочно право на строеж с така
одобрената начална тръжна цена.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.54, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет – Чирпан одобрява
изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на
6900,00 лв. без ДДС, за продажба общински поземлен имот с
идентификатор 81414.502.1117, находящ се в гр. Чирпан, вид
територия „Урбанизирана”, НТП „За друг обществен обект,
комплекс”, площ 238 кв.м., кв.100б, стар номер IX.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на
общината по подготовката и провеждането на публичен търг с
явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална

Проведен търг за учредяване право на строеж.

Проведен търг за продажба. Извършена продажба на
имота.

тръжна цена.
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.54, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет – Чирпан одобрява
изготвената от лицензиран оценител пазарна цена, в размер на
6600,00 лв. без ДДС, за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 81414.121.8, находящ се в гр. Чирпан, вид
територия „Земеделска”, НТП „Нива”, площ 6139 кв.м., стар
номер 121008.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на
общината по подготовката и провеждането на публичен търг с
явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална
тръжна цена.
08.11.2018 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Чирпан одобрява изготвената от лицензиран
оценител пазарна цена, в размер на 1900,00 лв. без ДДС, за продажба
на общински имот, находящ се в с. Държава, Община Чирпан,
област Стара Загора: поземлен имот с площ от 1280 кв.м., оформен
в УПИ III-общ. в кв.11 по плана на селото. За имота е съставен АОС
№1475 / 23.01.2008 г.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на
общината по подготовката и провеждането на публичен търг с
явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална
тръжна цена.

Проведен търг за продажба. Извършена продажба на
имота.
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08.11.2018

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за
общинската собственост и чл. 4, ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Чирпан приема Отчет за изпълнението на
Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2017 г. и състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление
по видове и категории обекти за 2017 г.

Приет отчет за изпълнението на Програмата на
Община Чирпан за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2017 г. и
състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти за 2017 г.
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08.11.2018

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10 във връзка
с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за

Приети правила

449

08.11.2018

Проведен търг за продажба. Извършена продажба на
имота.

установяване на конфликт на интереси, Общински съвет – Чирпан
реши:
1.
Приема Вътрешни правила за организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси в Общински съвет – Чирпан, съгласно текста, приложен
към настоящото решение - неразделна част от него.
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08.11.2018

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет Чирпан приема отчета на кмета на община
Чирпан за изпълнение актовете на Общински съвет - Чирпан за
периода м. януари 2018 г. – м.юни 2018 г.

Приет отчет

453

08.11.2018

Издадено разрешение за поставяне

454

08.11.2018

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.57 от
Закона за устройство на територията Общински съвет – Чирпан :
1. Дава разрешение за изграждане на мемориал с паметни плочи на
загиналите в Балканската и Първата световна война жители на
село Спасово, община Чирпан, в УПИ I, кв.40 по плана на село
Спасово, община Чирпан.
2. Мемориалът да се изгради съгласно проекта, представен от
Инициативен комитет ИК „Възраждане”, село Спасово, община
Чирпан, като възлага на главния архитект на Община Чирпан да
издаде разрешение за поставяне на монументално-декоративен
елемент – паметник, по реда на чл.57 от Закона за устройство на
територията, след представяне на инвестиционен проект на
паметника, съгласуван с Министъра на отбраната чрез
областната комисия „Военни паметници” към областния
управител на област Стара Загора по чл.6 от Закона за военните
паметници.
3. Средствата за изработването и поставянето на мемориала са
за сметка на Инициативен комитет „Възраждане“, събрани чрез
дарения, и осигурено съфинансиране от Министерството на
отбраната на Република България.
На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за
реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната

Отпусната помощ

администрация, Общински съвет – Чирпан:
1.
Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Боян
Танев, ЕГН, адрес : град Чирпан, община Чирпан, в размер на 3500 /
три хиляди и петстотин / лева.
2.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община
Чирпан.
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08.11.2018

На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 от Наредбата за реда и
начина на отпускане на еднократна финансова помощ и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Чирпан:

Отпусната помощ

1.
Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Асан
Алиев, ЕГН, адрес : град Чирпан, община Чирпан, в размер на 510 /
петстотин и десет / лева.
2.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община
Чирпан.
456
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08.11.2018

08.11.2018

На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за
реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Чирпан:
1.
Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на
Фатма Асенова, ЕГН, адрес : град Чирпан, община Чирпан, в
размер на 1500 / хиляда и петстотин / лева.
2.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община
Чирпан.
На основание чл.2, т.1 във връзка с чл.9 от Наредбата за реда и
начина на отпускане на еднократна финансова помощ и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Чирпан:
1.
Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на
Борис Борисов, ЕГН, адрес : град Чирпан, община Чирпан, в размер
на 250 / двеста и петдесет / лева.

Отпусната помощ

Отпусната помощ

2.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община
Чирпан.
458

08.11.2018

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от
Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет
Общински съвет – Чирпан :

Одобрени разходи за командировка

Одобрява разходите за командировки за периода юли – септември
2018 г. на Председателя на Общински съвет - Чирпан в размер на
329,01 / триста двадесет и девет лева и една стотинка / лева.
459

08.11.2018

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.75б, ал.3
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и във връзка с чл.62, ал.2, т.2 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, Общински съвет – Чирпан:

Сключени договори за предоставяне на имотите полски пътища и напоителни канали, включени в
масиви за ползване, разпределени между
собствениците и/или ползвателите на земеделски
земи по землища.

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите - полски
пътища и напоителни канали, включени в масиви за ползване,
разпределени между собствениците и/или ползвателите на
земеделски земи по землища, съгласно предоставените списъци на
ползвателите на съответните масиви по цена в размер на
средното годишно рентно плащане за съответното землище.
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2. Упълномощава Кмета на общината да сключи
договори за наем за стопанската 2018 / 2019 год. в срок до 30 дни
от влязлото в сила решение на Общински съвет - Чирпан.
На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.144,
ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Чирпан, Общински
съвет – гр.Чирпан:
1.Увеличава плана на общинските приходи със сумата
лева ,
както следва:

+ 4 500

-

1.1.По § 24-06”Приходи от наем на земя”

+ 4 500лева;

2. Променя плана на разходите по дейности и параграфи,
както следва :
2.1.Местна
-6 000лева

дейност

122

в
т.ч.§10-20”Разходи
-6 000лв

„Общинска
за

администрация”

външни

услуги”

2.2.Местна дейност 239 “Др.дейности по вътрешна сигурност”
-12 000 лева
в т.ч.§0208”Обезщетение на персонала с хар.на възнаграждение”
-12 000лв
2.3.Местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни
бедствия
и
производствени
аварии”
-4 000лева
в
т.ч.§10-20”Разходи
-4 000лв

за

външни

услуги”

2.4.Доф.на дел.от държ.дейност 326 “Професионални гимназии и
паралелки
за
професионална
подготовка”
+ 4 500 лева
в
т.ч.
+ 4 500 лв

2.5.
0 лева

Местна

§1015

дейност

”Материали

336

”

“Столове”

в т.ч.
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и
съоръжения
+ 0 лв.
в т.ч.Професионална картофобелачка
+ 300 лв
Изграждане на вентилационно съоръжение в
ученически стол към
ОУ”Васил Левски”-гр.Чирпан
-300лв.

2.6. Местна дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”
+2000 лева
в
т.ч.§10-20”Разходи
+2000лв.

за

външни

услуги”

.
2.7..Местна дейност604 „ Осветление на улици и площади”
+20 000лева
в
т.ч.§10-16”Вода,
+20 000лв

горива

и

енергия”

3. Приема актуализация в разчетите на сметките за
средства от Европейския съюз както следва:
3.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси”
Проект „Обучение и заетост”:
3.1.1.По прихода +15250лв.
в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 15250лв.
3.1.2.По разхода + 15250лв.
в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна
заетост” + 15250лв.
в т.ч. §0201”за нещатен пер. нает по
тр.пр.”+12790лв.
§0551”осиг. вноски от работод. за
ДОО”+1485лв.
§0560”здравноосиг. вн. от
работодател”+615лв.
§0580”вноски за ДЗПО от
работодател”+360лв.
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На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7,
ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл.7, чл.8 и чл.9 от Закона

Изпълнява се.

за местните данъци и такси, при изпълнение изискванията на чл.26
и чл.28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.55, ал.8
от ЗКИР и чл.33 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за
предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните
регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Чирпан, както следва :

§ 1. Създава нова глава трета „а” „Услуги по подпомагане на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при
административното обслужване с кадастрална информация ”, със
следния текст :

“ Чл.54a (1) Община Чирпан подпомага Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК) при административното
обслужване с кадастрална информация, като извършва следните
услуги :

1.

издаване на скица на поземлен имот;

2.

издаване на скица на сграда;

3.

издаване на схема на самостоятелен обект;

4.

издаване на удостоверение за наличие или липса на данни.

(2) С подаване на заявлението за извършване на услугата
заявителят предоставя документи, доказващи правото за
заявяване и получаване, които могат да бъдат:

1.

документ за самоличност;

2.

документ за собственост или друго вещно право;

3.

удостоверение за наследници;

4.

пълномощно в случаите на упълномощаване;

5.

удостоверение за гражданско състояние;

6.
удостоверение, издадено на нормативно основание, за
снабдяване с официален документ;
7.

разрешение за строеж;

8.

разрешение за ползване;

9.
друг документ, доказващ правото за заявяване и получаване
на услуги.

(3) Таксата за заявената услуга е двукомпонентна – на електронен
и хартиен носител, предплатена и се заплаща, както следва:

1. по сметка на АГКК съгласно Тарифа № 14 за таксите,
които се събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на
банков превод, електронно разплащане чрез оператори за
електронно разплащане, ПОС терминал – за електронен носител, и
2. касово в Информационния център на Община Чирпан
съгласно ал.4 – за хартиен носител.

(4) За извършване на услуги на потребителите на кадастрална
информация Община Чирпан събира следните такси за издаване
на:

1.
издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана
територия – 3,00 лв.;
2.
издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана
територия – 3,00 лв.;
3.
издаване на скица на сграда в урбанизирана територия –
3,00 лв.;
4.

издаване на скица на сграда в неурбанизирана територия –

3,00 лв.;
5.
издаване на схема на самостоятелен обект в урбанизирана
територия – 3,00 лв.;
6.
издаване на схема на самостоятелен
неурбанизирана територия – 3,00 лв.;

обект

в

7.
издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в
КККР – 3,00 лв.

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален
удостоверителен документ е съобразен с направените разходи по
чл.5, ал.1, като услугите се предоставят в следните срокове:
1. обикновена – 7 / седем / работни дни;
2. бърза – 3 / три / работни дни.

(6) Размерът на таксата за бърза услуга се заплаща в двоен
размер. Срокът започва започва да се брои от деня, следващ деня
на регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден
на последния ден от срока.

(7) В отдел „ТСУ и ИК” на Община Чирпан се подават заявления
от физически и юридически лица за извършване на изменения в
кадастралния регистър на недвижимите имоти на територията
на град Чирпан.

(8) Не се дължат такси за следните услуги:

1.
Търсене на информация в кадастралните карти,
кадастралните регистри, специализирани данни, карти и
регистри, предоставени или приети от АГКК;
2.
Разглеждане на данни от кадастралните карти,
кадастралните регистри, специализирани данни, карти и

регистри, предоставени или приети от АГКК;
3.
Предоставяне на каталог на данните от кадастралните
карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и
регистри, предоставени или приети от АГКК и услугите с тях;
4.
Вътрешни административни услуги извън случаите на
чл.58, ал.5 от ЗКИР;
5.
Предоставяне на данни от геодезическата основа на
кадастралната
карта
чрез
отдалечен
достъп
до
административната информационна система;
6.

Други случаи, определени със закон.

(9) Таксите за общината по чл.54a, ал.4 се събират от
съответните длъжностни лица на Община Чирпан и се внасят в
общинския бюджет в края на всеки работен ден.
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На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7,
ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл.7, чл.8 и чл.9 от Закона
за местните данъци и такси и при изпълнение изискванията на
чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет
– Чирпан приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Чирпан, както следва :

§ 1. В глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани
или предоставяни от общината на физически и юридически лица”,
чл.54 се допълва с нови т.41 и т.42 в таблица III. „Други услуги по
Закона за устройство на територията” на отдел „Териториално
и селищно устройство”, със следния текст :

•
т.41 „Определяне на нов административен адрес и
издаване на удостоверение за административен адрес” – срок за
изпълнение 5 дни.

Изпълнява се.

•
т.42 „Издаване на удостоверение за идентичност на
адрес” - срок за изпълнение 5 дни.
§ 2. За услугите по т.41 и т.42 в таблица III. „Други услуги по
Закона за устройство на територията” на отдел „Териториално
и селищно устройство” размерът на цените е определен съгласно
чл.40, т.5 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община
Чирпан.
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На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Чирпан приема следните изменения и допълнения на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Чирпан, както следва:
Стар текст:
Чл.18а (изм. с Реш.№214/22.03.05г., изм. с Реш.
№15/20.12.2007г., изм. с Реш.№21/08.12.2011г., изм. с реш.
№67/29.03.2012г.)
(3) (изм. Реш.№15/20.12.2007 г., изм. с реш.№ 527/25.11.2010г.)
Размерът на таксата се определя по отделно за всеки вид
контейнер и включва както следва:



за заявилите използване на контейнери от 1.1 м3:
№
Разходи по чл.62 от ЗМДТ
отпадъци

По количество на битовите

Т.1

Сметосъбиране

140 лв.

Т.2

Сметоизвозване

400 лв.

Т.3

Обезвреждане на отпадъците в депа

90 лв.

Т.4
Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и др.територии от населените места, предназначени за
обществено ползване Сума, изчислена като произведение от
данъчната оценка (отчетната стойност на активите) и
съответния ‰, приет с решение на Общинския съвет за всяко едно
от населените места.
(отм.

Реш.№15/20.12.2007

г.)

за

заявилите

използване

на

-

контейнери от 4 м3:
№
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
отпадъци

По количество на битовите

Т.1

Сметосъбиране

312 лв.

Т.2

Сметоизвозване

1152 лв.

Т.3

Обезвреждане на отпадъците в депа

206 лв.

Т.4
Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и др.територии от населените места, предназначени за
обществено ползване Сума, изчислена като произведение от
данъчната оценка (отчетната стойност на активите) и
съответния ‰, приет с решение на Общинския съвет за всяко едно
от населените места.
Нов текст:
Чл. 18а (3) Собственикът на имота, ползвателя учредено вещно право на ползване, концесионера предоставяне на особено право на ползване – концесия
наемателя на общински имот заплаща такса за всеки
контейнер, включваща следните суми (т. 1 + т. 2):

при
при
или
вид

т. 1: За почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и др.територии от населените места, предназначени за
обществено ползване - сума, изчислена като произведение от
данъчната оценка (отчетната стойност на активите) и
съответния ‰, приет с решение на Общинския съвет за всяко едно
от населените места;
т. 2: А) За използване на всеки контейнер от 1.1 м3:
За услугата сметосъбиране
140,00 лв.

-

За услугата сметоизвозване
400,00 лв.

-

лв.

За услугата обезвреждане на отпадъците в депа

- 90,00

Б) или за използване на всеки контейнер от 4 м3:
-

За услугата сметосъбиране

-

312,00 лв.
За услугата сметоизвозване
1152,00 лв.

-

За услугата обезвреждане на отпадъците в депа
206,00 лв.

-
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона
за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан обявява
помещение /бивша лаборатория/ с площ 13,40 кв.м. и две
помещения /бивши стаи за санитарни инспектори/ с площ от по
12,90 кв.м., находящи се на третия етаж в сградата на бившата
поликлиника в гр. Чирпан, ул. „Яворов” №19, за частна общинска
собственост.

Извършени съответни корекции в документа за
собственост.Внесено предложение до Общински
съвет – Чирпан за предоставяне на помещенията за
здравни дейности.

465

13.12.2018

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.6 от Закона
за общинската собственост, Общински съвет – Чирпан дава
съгласие да бъдат сключени договори за наем с „ГППМП - Вита
2002” ЕООД, представлявано от Николай Янков Стоянов, за срок
от десет години, при месечен наем, в размер на 3,33 лв./кв.м. без
ДДС, определен с Решение №170 / 01.12.2016 г. на Общински съвет
– Чирпан, за следните помещения – частна общинска собственост,
находящи се на третия етаж в сградата на бившата поликлиника
в гр. Чирпан, ул. „Яворов” №19:

Сключен договор за наем с „ГППМП - Вита 2002”
ЕООД за ползване на описаните помещения.

- Кабинет №13: помещение /бивша лаборатория/ с площ 13,40 кв.м.
- Кабинет №15: помещение /бивши санитарни инспектори/ с площ
12,90 кв.м.
- Кабинет №16: помещение /бивши санитарни инспектори/ с площ
12,90 кв.м.
Упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем за
ползване на общинските помещения за здравни дейности
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 и ал.8 от

Сключен договор за наем с Сдружение с нестопанска
цел „Съюз на военноинвалидните кооперации в

Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1, ал.2 и ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие
Община Чирпан да отдаде под наем на Сдружение с нестопанска
цел „Съюз на военноинвалидните кооперации в България” с ЕИК
113032383, седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. „Свети
Иван Рилски”, Синдикален дом, ет.7, стая 705, представлявано от
Борис Тодоров Николов – Управляващ, за развиване на дейност в гр.
Чирпан, помещение с площ от 12 кв.м., находящо се на ІІ-я етаж
/стая № 3 срещу стълбището/ в сграда Бивше енергоснабдяване на
ул. „В. Калчев” №1 в гр.Чирпан

България” за ползване на общинското помещение.

Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем на
обекта, за срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 3,00
лв./месец без ДДС /съгласно наемните цени, определени с Решение
№170 / 01.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан/.
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На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.1 и
чл.198б, т.2 от Закона за водите, Общински съвет – Чирпан да
реши:

I. Общински съвет – Чирпан ОДОБРЯВА И ПРИЕМА инвестиции в
активи публична общинска собственост, извършени от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, посочени в
Приложение №1, неразделна част от решението.
II.Общински съвет – Чирпан УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на
Кмета на Община Чирпан да подпише приемо-предавателен
протокол с „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора за посочените в точка
I активи.
III.Общински съвет – Чирпан ПРЕДОСТАВЯ за управление
посочените в точка I активи на „Асоциация по ВиК” на
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Стара
Загора.
IV.Общински съвет – Чирпан УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на
Кмета на Община Чирпан да изпрати уведомително писмо до
„Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от

-

„ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора за предоставяне на активите на
ВиК оператора - „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора за изпълняване на
дейностите по договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне
на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише
всички необходими документи за предаване на актива.
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На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и
във връзка с чл.24, ал.1, т 2 и чл.25 от Наредба № 7/19.12.2013 г.:
1.
Общински съвет - Чирпан дава съгласие за използване на 60
000 лв. от натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на
метални контейнери за разделно събиране на отпадъци.
2.
Общински съвет - Чирпан възлага на Кмета на общината да
извърши всички правни и физически действия за изпълнение на
взетото по т.1 решение.

Закупени контейнери
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет – Чирпан не отменя свое решение № 445 /
08.11.2018 г.

-
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На основание чл.21 ал.1 т. 12 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 17, т.1 и чл. 22, т.
1 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г .,Общински съвет -Чирпан:

Не е входиран проект

1.
Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Чирпан да
кандидатства с проект „Реконструкция на парк за обществено
ползване в УПИ I – зеленина, кв. 174, гр. Чирпан, Община Чирпан”
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г и Стратегията за водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”;
2.

Дейностите

по

проект

„Реконструкция

на

парк

за
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обществено ползване в УПИ I – зеленина, кв. 174, гр. Чирпан,
Община Чирпан” отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2,
чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 от
Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Чирпан
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред и общественото
имущество на територията на Община Чирпан, както следва :
§ 1. Чл.4, ал.1, т.5 се отменя.
Стар текст на чл.4, ал.1, т.5 : Отстояването на помещения за
хазартни игри на по-малко от 300 метра, измерено по графичен
метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път до основно
или средно учебно заведение , освен ако са в хотел, категоризиран с
категория 3 и повече звезди.
§ 2. Създава се нов чл.4а в раздел II „Поддържане на обществения
ред” със следния текст :
(1)
Игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на
по-малко от 300 метра от училища по смисъла на Закона за
предучилищното и училищното образование, както и от домове за
деца, лишени от родителски грижи, освен ако се намират в хотели,
категоризирани с категория четири или пет звезди.
(2) Правилата, начините, техническите способи и изискванията за
измерване на отстоянието по ал. 1 са определени с наредба, приета
от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите
и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3)
Отстоянието се измерва от правоспособни лица, които могат
да извършват дейности по кадастър, геодезия и картография. За
извършените
измервания
правоспособните
лица
издават
необходимото удостоверение заедно с приложена скица от
кадастралната карта, върху която са нанесени очертанията.
§
3.
Текстът
на
чл.20,
ал.1
в
раздел
III
„Административнонаказателна отговорност” се изменя и допълва по
следния начин : „Нарушенията на Наредбата се установяват с
актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на
Общината, органите на РУ – Чирпан към ОДМВР – Стара Загора и
служители от общинското звено за самоохрана. При констатиране
на административни нарушения актосъставителят може да задържа

-
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и изземва веществени доказателства, свързани с установяване на
нарушението.”
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 11 и ал.
12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Чирпан
определя минималните и максималните цени за таксиметров превоз
за пътници за 1 / един / километър пробег, както следва:

-

Минимални цени:
•
Дневна тарифа – 0,50 лв. на километър;
•
Нощна тарифа – 0,60 лв. на километър.
Максимални цени:
•
Дневна тарифа – 1,00 лв. на километър;
•
Нощна тарифа - 1,20 лв. на километър.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §17, ал.3 от Преходните
и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона
за
уреждане
правата
на
граждани
с
многогодишни
жилищноспестовни влогове и Решение №41 / 28.01.2016 г. на
Общински съвет - Чирпан, изразходването на набраните средства на
местната комисия да става, както следва:

1. За дейността на членовете на комисията

- 95 %

2. За стопански цели

- 4%

3. Други непредвидени разходи

- 1%

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.2 от Закона
за публични финанси, Общински съвет – Чирпан:
1.
Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по проект
„Красива България” 2019 година с обект: Ремонт на сградата на
медицински център „Д-р Николай Тошев”, гр. Чирпан.
2.
Приема да осигури финансов принос в размер на 118 896,00
лв. с ДДС.

Предстои разпределение на средствата за дейността на
членовете на комисията до края на мандата на
Общинския съвет.

Отпаднал проект

475

13.12.2018

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.198в, ал.4, т.5 от
Закона за водите във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за водите,
Общински съвет – Чирпан реши:

1.
Упълномощава за представител на Община Чирпан в
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по
ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара
Загора, което ще се проведе на 07.01.2019 г., 11,00 часа, Стайко
Иванов Генов – заместник - кмет на Община Чирпан.
2. Дава съгласие представителя на Община Чирпан в Общото
събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия,
обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора – Стайко Иванов Генов –
заместник - кмет на Община Чирпан, по точка 1 от дневния ред да
изрази становище „за”, а именно :

Т.1. Обсъждане и съгласуване на коригирания Бизнес план за
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,
гр.Стара Загора, за периода 2017 – 2021 г. по повод прекратяване на
предоставяне на услуги от оператора в община Тополовград,
считано от 2019 г.

-

