ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН ЗА
ПЕРИОДА М.НОЕМВРИ 2019 Г. – М. ЮНИ 2020 Г.
През отчетния период са приети 157 решения, като едно от тях е върнато от
Областния управител (Решение № 91/26.03.2020 г.). Същото е отменено с Решение
107/24.04.2020 г.
Част от решенията касаят нормативната уредба - изменения в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Чирпан, промени в Наредбата за контролиран прием в първи клас в
начални, основни и средни училища в гр. Чирпан, както и изменение на Наредбата за
условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в
община Чирпан.
Приети са няколко нови наредби: Наредба №7 за реда за спиране, престой и
паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан, Наредба №8
за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните
превозни средства с животинска тяга в община Чирпан, Наредба №9 за управление на
отпадъците на територията на община Чирпан, Наредба №10 за условията и реда за
провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен
общински дълг от община Чирпан, Наредба №11 за реда за поставяне на преместваеми
обекти за увеселителни, административни, търговски и други обслужващи дейности и
за временно обитаване при бедствия на територията на община Чирпан, Наредба № 12 за
условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195 ал. 4, ал. 5, ал. 6 и по чл. 225а, ал.
1 от ЗУТ на територията на община Чирпан.
Друга част от решенията са свързани с бюджета и финансите на общината:
приет е бюджета на Община Чирпан за 2020 г., като са извършени две актуализации и е
одобрена Средносрочна бюджетна прогноза на Община Чирпан за периода 2021 - 2023
година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
През отчетния период е одобрена нова структура и щатна численост на
общинска администрация Чирпан, приети са Програма за управление на Ивайло Иванов
Крачолов – кмет на Община Чирпан „Мандат 2019 – 2023 година”, Стратегия за
управление на общинската собственост в Община Чирпан за мандат 2019 – 2023 г.,
Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2020 г., Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 г., както и Общинска
програма за закрила на детето за 2020 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ,
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ:

СВЪРЗАНИ

С

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА

РЕШЕНИЕ № 23
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 346 / 04.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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”
2020 година с обект: Ремонт на сградата на медицински център „Д-р Николай
Тошев”, гр. Чирпан.
2. Приема да осигури финансов принос в размер на 118 865,00 лв. с ДДС.
Решението е изпълнено. Разработен и внесен проект. Проектът не е одобрен
за финансиране по програмата за 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 34
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 360 / 09.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.62, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация и насоките за кандидатстване по Процедура BG16M1OP002-2.010
„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на
ЕС по дело С-145/14“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Общински
съвет - Чирпан:
1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по Процедура BG16M1OP0022.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение
на правото на ЕС по дело С-145/14“ по Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.” с проект с наименование „Закриване и рекултивация на депо за
неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан”.
2. Поема ангажимент да осигури средства за биологичтана рекултивация на
депото, след приключване на техническата рекултивация.
3. Упълномощава кмета на Община Чирпан да подпише декларация, Приложение 1
към Насоките за кандидатстване, с която поема ангажимент Община Чирпан да
осигури средствата за биологична рекултивация на депото и своевременно да
бъдат осигурени необходимите финансови ресурси за покриване на други
текущи нужди по реализацията на проекта.
Изпълнение:
1. Разработен и внесен проект „Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан“. Проектът е
одобрен и на 25.05.2020 г. е сключен АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0022C01 по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, процедура
BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на депа за закриване, предмет на
процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14, цел: Принос
към изпълнение на задълженията на Р България по процедура по
нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда
на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14 на приоритетна ос
„Отпадъци”;
2. Подписана е декларация, Приложение 1 към Насоките за кандидатстване, с
която се поема ангажимент Община Чирпан да осигури средствата за
биологична рекултивация на депото и своевременно да бъдат осигурени
необходимите финансови ресурси за покриване на други текущи нужди по
реализацията на проекта, още на етап кандидатстване.

2

РЕШЕНИЕ № 70
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 065 / 17.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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 към Фонд „Социална закрила” с
проект: “Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален
патронаж – гр. Чирпан”.
2.
Поема ангажимент да осигури собствен финансов принос в размер на 3 497,06
лв. с ДДС.
Изпълнение:
1. Разработен и внесен проект “Оборудване и обзавеждане на материалната
база на Домашен социален патронаж – гр. Чирпан” към фонд „Социална
закрила”;
2. Проектът е одобрен и на 29.07.2020 г. е сключен договор за съвместна
дейност № РД04-35/29.07.2020 г. Проектът е в процес на изпълнение.
РЕШЕНИЕ № 104
24.04.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 161 / 14.04.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 9 / 24.04.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание: чл.21, ал.1, т.10, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова № РД 50 – 155/21.10.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“, сключен между СНЦ „МИГ Чирпан“ и
ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр.Чирпан, общ.Чирпан, обл.Стара
Загора, пл.Съединение, Общинска администрация, ет.4, стая № 9, ЕИК по БУЛСТАТ
175872167, представлявано от Атанаска Николова Тотева, Общински съвет – Чирпан:
1. Упълномощава кмета на община Чирпан да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 90 167,55 лв. (деветдесет хиляди сто шестдесет и седем лв. и петдесет и пет
стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова № РД 50 –
155/21.10.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ , сключен между СНЦ „МИГ Чирпан“ и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Чирпан да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова № РД 50 – 155/21.10.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“, сключен между СНЦ „МИГ Чирпан“ и
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ДФ „Земеделие” и да ги представи пред СНЦ „МИГ Чирпан“, които съответно да ги
представят пред ДФ „Земеделие”.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска
предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, защото от
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима
вреда.
Изпълнение:
1. Издаден и подписан Запис на Заповед без протест и без разноски, платима
на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 90 167,55 лв.
(деветдесет хиляди сто шестдесет и седем лв. и петдесет и пет стотинки) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова № РД 50
– 155/21.10.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“, сключен между СНЦ „МИГ Чирпан“ и
ДФ „Земеделие”;
2. Подготвени и внесени документи във връзка с искане на авансово плащане
от СНЦ „МИГ Чирпан“.
РЕШЕНИЕ № 135
28.05.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 207 / 26.05.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 10 / 28.05.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.1 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация (мандат 2019 - 2023) и административен договор за
безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) BG16M1OP002-2.010-0022-C01 по
Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, процедура BG16M1OP002-2.010 Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на
ЕС по дело С-145/14, цел: Принос към изпълнение на задълженията на Р България по
процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на
Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14 на приоритетна ос
„Отпадъци”, по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни
твърди битови отпадъци на Община Чирпан”, сключен между Община Чирпан и
Министерство на околната среда и водите, с адрес - гр. София, бул. Княгиня Мария
Луиза №22, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ
орган, представлявано от Валерия Калчева – Ръководител на УО на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020”, Общинският съвет –Чирпан:
Упълномощава кмета на Община Чирпан Ивайло Иванов Крачолов да подпише
Запис на заповед, без протест и разноски, платим на предявяване в полза на
Министерството на околната среда и водите в размер на 297 976,15 лв. (двеста
деветдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 15 ст.) за
обезпечаване на 10 % авансово плащане по административен договор за безвъзмездна
финансова помощ (АДБФП) BG16M1OP002-2.010-0022-C01 по Оперативна програма
„Околна среда” 2014-2020, процедура BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на депа за
закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14,
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цел: Принос към изпълнение на задълженията на Р България по процедура по
нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на
Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14 на приоритетна ос „Отпадъци”, по
проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови
отпадъци на Община Чирпан”, сключен между Община Чирпан и Министерство на
околната среда и водите.
Изпълнение: Издаден и подписан Запис на Заповед. Внесено искане за
авансово плащане по проекта. Авансът е преведен на Община Чирпан.
РЕШЕНИЕ № 142
30.06.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 218 / 16.06.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 11 / 30.06.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет – Чирпан:
1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства пред Фонд „Социална закрила”
с проект: “Закупуване на технически средства за „Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи с увреждания” – гр. Чирпан” в размер на 4 810,99
лв. с ДДС.
Изпълнение: Разработен и внесен проект “Закупуване на технически
средства за „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания” – гр. Чирпан” към фонд „Социална закрила”. Проектът е в процес
на оценка и се очаква окончателното решение на фонда.
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
РЕШЕНИЯ,
СВЪРЗАНИ
С
ПРИДОБИВАНЕТО,
УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ.
РЕШЕНИЕ № 14
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 332 / 02.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Чирпан дава съгласие Народно читалище „П. К. Яворов 1867” – гр. Чирпан да
осъществява дейността си в общински имот на бул. „Г. Димитров” №30 в гр. Чирпан,
представляващ квартален клуб и помещение – детска библиотека, до приключване на
ремонта на читалищната сграда по проект „Реконструкция на сградата на Народно
читалище „П. К. Яворов 1867” – гр. Чирпан, II етап – реконструкция на малка зала,
библиотека, музикален клуб, главно фоайе, школи по изкуства и езици, санитарни
помещения и покрив в УПИ I – за театър и читалище, кв.88в, гр. Чирпан, Община
Чирпан”. Народно читалище „П. К. Яворов 1867” – гр. Чирпан се задължава да заплаща
всички сметки и консумативи, свързани с ползването на общинския имот.
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Изпълнение: Сключен договор за наем с Народно читалище „П. К. Яворов
1867” – гр. Чирпан
РЕШЕНИЕ № 15
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 349 / 04.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1, т.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и Решение №489 / 28.02.2019 г. на Общински съвет – Чирпан, Общински съвет Чирпан съвет дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Чирпан и
„Рин – Тин” ЕООД, като Община Чирпан продаде на дружеството част от улицата с
площ 148 кв.м. от о.т.203 до о.т.204, а именно:
- 148 / 9358 ид.ч. от УПИ ІХ в кв.24 по плана на с. Рупките, целият с площ 9358
кв.м. за сумата 480,00 лв. без ДДС.
Упълномощава кмета на общината да извърши продажбата.
Изпълнение: Сключен договор за покупко-продажба.
РЕШЕНИЕ № 16
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 348 / 04.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби към Закона за устройство на
територията, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка с прилагане на влезнал в сила
подробен устройствен план, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан
да продаде общинско място от 149 кв.м., което по действащия план на село Рупките е
присъединено към УПИ ІХ-392 от 1766 кв.м. в кв.43, на „Соларсис” ООД – гр. Пловдив
– собственик на имот пл. №392, за който е отреден УПИ ІХ-392 в кв.43 по плана на
селото, по пазарна цена, определена лицензиран оценител, а именно:
149 / 1766 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-392 в кв.43 по подробния
устройствен план на с. Рупките, целият от 1766 кв.м., при граници на поземления имот:
улица, УПИ VIII-391, УПИ III-388 и УПИ II-387, за сумата 480,00 лв. без ДДС.
Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата.
Изпълнение: Сключен договор за покупко-продажба.
РЕШЕНИЕ № 17
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
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Предвид предложение за решение вх. № 333 / 02.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 75б, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет – Чирпан,
1. Дава съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища и
напоителни канали, които не функционират като такива, попадащи в масивите за
ползване, на ползвателите на съответните масиви, съгласно приложените списъци, по
цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.
2. Упълномощава Кмета на общината да сключи
договори за наем за
стопанската 2019/2020 год. в едномесечен срок от издаване на заповед по чл.37в, ал. 16
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Изпълнение: Сключени договори за наем със земеделските производители –
ползватели на съответните полски пътища и канали.
РЕШЕНИЕ № 44
30.01.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 010 / 10.01.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 5 / 30.01.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.34а, ал.5 във връзка
с чл.43, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.35, ал.5 от Закона за общинската
собственост и влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със
Заповед №РД-02-15-35 / 16.05.2018 г. на МРРБ, Общински съвет – Чирпан дава
съгласие, предвид изграждането на национален обект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък
Оризово – Михайлово”:
1. Обявява всички имоти – публична общинска собственост за частна общинска
собственост - съгласно приложени регистри на засегнатите от трасето имоти за
землища гр. Чирпан, с. Рупките, с. Малко Тръново и с. Свобода;
2. Да се прехвърлят засегнатите общински имоти безвъзмездно в собственост
на държавата чрез дарение, както следва:
- 144 броя имота в землището на гр. Чирпан, с обща площ 97,623 дка;
- 16 броя имота в землището на с. Рупките, с обща площ 5,577 дка;
- 3 броя имота в землището на с. Малко Тръново, с обща площ 0,528 дка;
- 68 броя имота в землището на с. Свобода, с обща площ 67,592 дка, съгласно
приложени извадки от регистри на засегнатите от трасето имоти за съответните
землища.
Изпълнение: Изготвен договор за дарение. Предстои подписване от страна
на Министерството на информационните технологии и съобщенията.
РЕШЕНИЕ № 45
30.01.2020 г.
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Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 012 / 10.01.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 5 / 30.01.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Чирпан отменя Решение №354 / 26.11.2009
г. и Решение №365 / 17.12.2009 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.1, т.2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да приеме
безвъзмездно в собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост,
следния недвижим имот – държавна собственост: Поземлен имот с идентификатор
81414.501.140 с площ 5018 кв.м., трайно предназначение на територията:
„Урбанизирана”, начина на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”,
номер по предходен план: 959, квартал 103, парцел II.
След приемането на имота в собственост на общината, същият ще се използва за
построяване на спортна зала.
Изпълнение: Изпратено искане чрез областния управител до министъра на
регионалното развитие за придобиване на имота. Получено положително
становище от областния управител.
РЕШЕНИЕ № 47
30.01.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 011 / 10.01.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 5 / 30.01.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да учреди
безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуда 1924” – с. Ценово,
върху следния недвижим имот – частна общинска собственост: помещения 6,7 и 8
/съгласно приложената схема/, находящи се в сградата на бившето училище в с.
Ценово, построена в УПИ II-138 в кв.19 по плана на селото, за срок от 10 /десет/
години.
Изпълнение: Сключен договор за безвъзмездно ползване с Народно
читалище „Пробуда 1924” – с. Ценово.
РЕШЕНИЕ № 48
30.01.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 031 / 22.01.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 5 / 30.01.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал. 3 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Чирпан определя
пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, съгласно приложения списък
по категории, за които да се сключат договори за ползване за стопанската 2020/2021
год.
2. На основание чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет – Чирпан определя размера на пасищата, мерите и
ливадите в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища,
мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до
седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория. За говеда, предназначени за производство на месо и за животни от
автохтонни (местни) породи нормата е съответно до 20 и 40 дка за 1 животинска
единица, в зависимост от категорията на имотите. За правоимащите лица, отглеждащи
говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от
подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие” и „Плащания за
поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично
животновъдство, се разпределят имоти до 0.15 животинска единица на хектар,
независимо от категорията на имотите.
3. На основание чл.37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на общината да
сключи договори за ползване за 7 стопански години, на наемна годишна цена за
пасища, мери в размер 5.00 лв./дка и за ливади 7.00 лв./дка. Срок на плащане – в 14 –
дневен срок от сключване на договора.
4. На основание чл.37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година с
начална тръжна годишна цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка и за ливади в
размер 8.00 лв./дка.
5. На основание чл.37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища,
мери и ливади се отдават под наем чрез търг на собственици на пасищни
селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние за срок от една стопанска година с начална тръжна
годишна цена за пасище, мера в размер 6.00 лв./дка и за ливади в размер 8.00 лв./дка.
6. Възлага на Кмета на община Чирпан да организира изпълнението на
настоящото решение.
Изпълнение: Извършено разпределение на пасище и ливади. За останалите
свободни имоти се подготвя тръжна документация за откриване на търг за наем.
РЕШЕНИЕ № 50
30.01.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 035 / 22.01.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 5 / 30.01.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.15, ал.3 от Закона за устройството на територията и чл.41,
ал.1, т.9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
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имущество, Общински съвет - Чирпан съвет дава съгласие за промяна на кадастралния
план стопанския двор в с. Яздач – обединяване на имоти с идентификатори 87254.91.5
от 1010 кв.м., 87254.91.6 от 963 кв.м. и общински имот с проектен идентификатор
87254.91.291 от 512 кв.м. /част от имот с идентификатор 87254.91.288/, с цел на
образуване на съсобствен имот с проектен идентификатор 87254.91.293 с площ 2485
кв.м.
2. 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 имот с проектен идентификатор 87254.91.291 с площ 512 кв.м.,
за частна общинска собственост.
3. С цел прекратяване на съсобствеността между Община Чирпан и „Агро проект
контрол” ЕООД в новообразувания имот, след влизане в сила на промяната на
кадастралния план на с. Яздач, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на
общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба на общинската част от
земята от 512 кв.м. – имот с проектен идентификатор 87254.91.291.
Изпълнение: Решението изпратено на заявителя. Не е представена обратна
информация за извършена промяна в кадастралната карта.
РЕШЕНИЕ № 56
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 076 / 19.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.19а и §33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на закона за водите, Общински съвет – Чирпан изменя Решение №437 /
27.09.2018 г., като от списъка на язовири отпадат:
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” и
Язовир Чирпан-1, представляващ имот №000659, находящ се в землището на гр.
Чирпан, НТП „Язовир”, площ 467,636 дка, а по КККР представляващ поземлен имот с
идентификатор 81414.115.659, находящ се в землището на гр. Чирпан, вид територия
„Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 467604 кв.м., стар
номер 000659 и същите остават в собственост на Община Чирпан.
Упълномощава Кмета на общината да изпрати предложение до Областния
управител на Област Стара Загора да се прекрати процедурата по прехвърляне на
посочените язовири в собственост на държавата.
Изпълнение: Изпратено предложение до Областния управител на Област
Стара Загора да се прекрати процедурата по прехвърляне на посочените язовири
в собственост на държавата.
РЕШЕНИЕ № 57
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 064 / 17.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
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разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл.17 и чл.19 от Наредба № 6 за реда за
получаване и управление на дарения от Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан:
1. Дава съгласие Община Чирпан да придобие безвъзмездно в собственост следния
частен недвижим имот, находящ се в град Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора: Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3747, адрес: гр. Чирпан, ул.
„Тане Пеев” №7, площ 885 кв.м., трайно предназначение на територията
„Урбанизирана”, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м/”, номер
по предходен план: 3746, 3747, квартал: 60, парцел XXV, съседи: имоти с
идентификатори
81414.502.1325,
81414.502.1326,
81414.502.1314,
81414.502.4169, 81414.502.1316, заедно с построената в поземления имот сграда
с идентификатор 81414.502.3747.1, застроена площ 171 кв.м., брой етажи 1,
предназначение: Сграда за култура и изкуство – чрез дарение и завещание.
2. След сключване на договора за дарение имотът по т.1 да се актува като публична
общинска собственост.
3. Имотът по т.1 ще се експлоатира като художествена галерия и издръжката му ще
се финансира със собствени средства на общината.
Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите действия по
придобиване на имота.
Изпълнение: В процес на подготовка на документи от страна на
собственика на имота, необходими за оформяне на сделката.
РЕШЕНИЕ № 59
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 078 / 19.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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 имотитеобщинска собственост за 2020 год., със следния имот частна общинска собственост –
поземлен имот с идентификатор 11082.126.3, адрес: с. Винарово, площ 6406 кв.м.,
трайно предназначение на територията „Горска”, начин на трайно ползване „Друг вид
недървопроизводителна горска площ”, номер по предходен план: 000497.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за
продажба на имота чрез публичен търг.
Изпълнение: Изготвена и внесена в общински съвет пазарна оценка за
продажба.
РЕШЕНИЕ № 60
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
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Предвид предложение за решение вх. № 077 / 19.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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 имотитеобщинска собственост за 2020 год., със следния общински имот – поземлен имот с
площ 1230 кв.м., представляващ УПИ Х-294 в кв.40 по плана на с. М. Тръново.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за
продажба на имота чрез публичен търг.
Изпълнение: Изготвена и внесена в общински съвет пазарна оценка за
продажба.
РЕШЕНИЕ № 61
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 081 / 19.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.47, ал.3 и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан
одобрява изготвените от лицензиран оценител пазарни цени за продажба на имоти в гр.
Чирпан:
- проектен имот с идентификатор 81414.501.300 с площ 143 кв.м. – 2800,00 лв.
без ДДС;
- проектен имот с идентификатор 81414.501.303 с площ 23 кв.м. – 440,00 лв. без
ДДС;
- проектен имот с идентификатор 81414.504.300 с площ 92 кв.м. – 1760,00 лв. без
ДДС.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината да
сключи договори за покупко-продажба на имотите с приетите пазарни цени.
Изпълнение: Извършена продажба на имотите.
РЕШЕНИЕ № 62
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 082 / 19.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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 изготвените
от лицензирани оценители пазарни цени за продажба, както следва:
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1. Общински поземлен имот с площ 706 кв.м. – имот с пл. № 63, в кв. 25, по
плана на с. Държава, в размер на 1 520,00 лв. без ДДС.
2. Общински поземлен имот с площ 412 кв.м. – УПИ II, кв. 5 по плана на с.
Винарово, в размер на 1 170,00 лв. без ДДС.
3. Общински поземлен имот с идентификационен номер 31070.36.62, площ 4767
кв.м., по плана на с. Златна ливада, вид територия „Земеделска”, НТП „Гори и храсти в
земеделска земя”, в размер на 2 904,00 лв. без ДДС.
4. Общински поземлен имот с площ 1 030 кв.м. –УПИ I, в кв. 90, по плана на с.
Рупките, в размер на 3 310,00 лв. без ДДС.
5. Общински поземлен имот с площ 1120 кв.м. –УПИ VI, в кв. 90, по плана на с.
Рупките, в размер на 3 600,00 лв. без ДДС.
6. Общински поземлен имот с площ 4600 кв.м. –УПИ IV-329, в кв. 74a, по плана
на с. Рупките, в размер на 14 540,00 лв. без ДДС.
7. Общински поземлен имот с площ 970 кв.м. –УПИ VIII, в кв. 36, по плана на с.
Рупките, в размер на 3 120,00 лв. без ДДС.
8. Oбщински поземлен имот с площ 1200 кв.м. –УПИ VI, в кв. 33, по плана на с.
Рупките, в размер на 3 860,00 лв. без ДДС.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по
подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на
имотите с така одобрените начални тръжни цени.
Изпълнение: Обявен търг за продажба на имотите.
РЕШЕНИЕ № 63
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 061 / 14.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.6 и ал.8 от 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 национално движение русофили” – гр. София с булстат
131049199, седалище гр. София, ул. „Г. С. Раковски” №108, представлявано от Николай
Симеонов Малинов – Председател на националния съвет, за развиване на дейност в с.
Рупките, общинско помещение с площ от 16,00 кв.м., находящо се на ІІ-я етаж в
сградата на Старото кметство в с. Рупките.
Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем на обекта, за срок
от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 2,88 лв. на месец без ДДС /съгласно
наемните цени, определени с Решение №46 / 30.01.2020 г. на Общински съвет –
Чирпан/.
Изпълнение: Сключен договор за наем със сдружението.
РЕШЕНИЕ № 85
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 114 / 16.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
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разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет - Чирпан отменя свое решение № 566 /
17.12.2014 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост Общински
съвет – Чирпан обявява сграда /бивше помощно училище/, представляваща имот с
идентификатор 81414.502.1499.1; застроена площ: 342 кв. м.; брой етажи: 2;
предназначение: „Сграда за образование”; номер по предходен план: 1499 построена в
поземлен имот с идентификатор 81414.502.1499, адрес: гр. Чирпан, ул. „Ангел Пеев
Стоянов” №15 в гр. Чирпан, за частна общинска собственост.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и
във връзка с чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование
Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да учреди безвъзмездно право
на ползване на Народно читалище „Димитър Данаилов – 2013” – гр. Чирпан, върху
следния недвижим имот: Подземен и първи етаж от сграда /бивше помощно училище/,
представляваща имот с идентификатор 81414.502.1499.1; застроена площ: 342 кв. м.,
построена в поземлен имот с идентификатор 81414.502.1499, адрес: гр. Чирпан, ул.
„Ангел Пеев Стоянов” №15 в гр. Чирпан, за срок от 10 /десет/ години.
Изпълнение: Сключен договор за безвъзмездно ползване с читалището.
РЕШЕНИЕ № 86
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 125 / 18.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
1. 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 сграда – „Битова с тераса”, находяща се в землището на с.
Горно ново село, община Братя Даскалови, построена в държавен поземлен имот с
идентификатор 16582.125.1, за частна общинска собственост.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да учреди безвъзмездно право
на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортен риболов Овчарица” –
гр. Раднево, върху следния недвижим имот: сграда – „Битова с тераса”, находяща се в
землището на с. Горно ново село, община Братя Даскалови, построена в държавен
поземлен имот с идентификатор 16582.125.1, за срок от 10 /десет/ години.
3. Ползвателят Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортен риболов
Овчарица” – гр. Раднево се задължава да поеме охраната на имота, както и да извърши
подобрения на сградния фонд – ремонт на покрива, подмяна на дограмата, ремонт на
санитарния възел и освежаване на битовите помещения на стойност, не по-малка от
20000,00 лв. За извършените подобрения да представя отчет в края на текущата
календарна година.
Изпълнение: Не е сключен договор за ползване на имота, поради отпаднал
интерес от страна на сдружението.
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РЕШЕНИЕ № 87
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 116 / 16.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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 имотитеобщинска собственост за 2020 год., със следните общински имоти:
1. Поземлен имот с площ 1840 кв.м., представляващ УПИ IV-222 в кв.23 по
плана на с. Изворово.
2. Поземлен имот с площ 1470 кв.м., представляващ УПИ V-222 в кв.23 по плана
на с. Изворово.
Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарни оценки за
продажба на имотите чрез публичен търг.
Изпълнение: Изготвени и внесени в общински съвет пазарни оценки за
продажба.
РЕШЕНИЕ № 88
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 126 / 18.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби към Закона за устройство на
територията, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка с прилагане на влезнал в сила
подробен устройствен план, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан
да продаде общинско място от 130 кв.м., което по действащия план на село Осларка е
присъединено към УПИ І-58 от 1300 кв.м. в кв.12, на „Мабо мениджмънт” ООД – гр.
Пловдив – собственик на имот с пл. №58, за който е отреден УПИ І-58 в кв.12 по плана
на селото, по пазарна цена, определена лицензиран оценител, а именно:
130 / 1300 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ І-58 в кв.12 по подробния
устройствен план на с. Осларка, целият от 1300 кв.м., при граници на поземления имот:
УПИ II-59, УПИ ХI-58 и улици, за сумата 305,00 лв. без ДДС.
Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата.
Изпълнение: Сключен договор за покупко-продажба.
РЕШЕНИЕ № 89
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 127 / 18.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
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разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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 3260,00 лв. без ДДС за продажба на
общински поземлен имот с площ 1230 кв.м., представляващ УПИ Х-294 в кв.40 по
плана на с. М. Тръново.
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.
Изпълнение: Обявен търг за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 90
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 123 / 18.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.14 и чл.133, ал.2 от Закона за физическото
възпитание и спорта, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да
предостави на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Чирпан” за ползване на
спортна база Градски стадион в гр. Чирпан: Официално игрище /Терен 1/, помощно
игрище за детско-юношеската школа /Терен 2/ и сгради в имота, за спорно-състезателна
и тренировъчна дейност, за срок от 3 /три/ години. Лекоатлетическата писта и второто
помощно игрище могат да се използват свободно от всички граждани.
Изпълнение: Сключен договор за ползване със сдружението.
РЕШЕНИЕ № 91
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 124 / 18.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.14 и чл.133, ал.2 от Закона за физическото
възпитание и спорта, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да
предостави на Сдружение „Автомобилен спортен клуб Яворов - Чирпан” за ползване на
обособено трасе за спортно-състезателна и тренировъчна дейност /автокрос тип
„бъги”/ по предварително представен годишен график, находящо се в поземлени
имоти с идентификатори 81414.134.393 и 81414.134.340 в гр. Чирпан, местност
„Високата могила, за срок от 3 /три/ години.
Изпълнение: Преразгледано на следващо заседание.
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РЕШЕНИЕ № 100
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 139 / 25.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.47, ал.3 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 оценка за продажба на следния
поземлен имот: Проектен имот с идентификатор 81414.502.4291 с площ 964 кв.м.,
находящ се в гр. Чирпан – 13100,00 лв. без ДДС.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината да
извърши продажбата.
Изпълнение: Извършена продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 106
24.04.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 168 / 15.04.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 9 / 24.04.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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 бъде сключен договор за наем с „Драгон - Амбулатория за
първична медицинска помощ - Индивидуална практика за първична медицинска
помощ” ЕООД, представлявано от Димитър Цанков Драгийски, за срок от десет
години, при месечен наем, в размер на 3,33 лв./кв.м. без ДДС, определен с Решение
№46 / 30.01.2020 г. на Общински съвет – Чирпан, за Кабинет № 9 с площ 13,20 кв.м. на
втория етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Чирпан, ул. „Яворов” №19.
Упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем за ползване на
общинското помещение за здравни дейности.
Изпълнение: Сключен договор за наем на кабинета.
РЕШЕНИЕ № 107
24.04.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 169 / 15.04.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 9 / 24.04.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.14, чл.133, ал.2 от Закона за
физическото възпитание и спорта и Заповед №АК-01-ЗД-6 / 09.04.2020 г. на Областния
управител, Общински съвет – Чирпан отменя свое решение № 91 / 26.03.2020 г.
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2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.14 и чл.133, ал.2 от Закона за
физическото възпитание и спорта, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община
Чирпан да предостави на Сдружение „Автомобилен спортен клуб Яворов - Чирпан” за
ползване Терен №3 /съгласно приложена схема/, разположен в южната част на Спортен
комплекс „Градски стадион” в гр. Чирпан, за срок от 3 /три/ години.
Изпълнение: Сключен договор за ползване със сдружението.
РЕШЕНИЕ № 108
24.04.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 170 / 15.04.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 9 / 24.04.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.9, чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Чирпан допълва Раздел І – „Имоти, които могат да бъдат отдадени
под наем при заявен интерес”, на Програмата на община Чирпан за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 год. с общински обект Магазин
№2 с площ 19,34 кв.м., находящ се в гр. Чирпан, в партерната част на жилищна
кооперация на ул. „М. Кочев” №3.
Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под
наем на обекта, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена от 63,85
лв. без ДДС /съгласно наемните цени, определени с Решение №46 / 30.01.2020 г. на
Общински съвет – Чирпан/.
Изпълнение: Обявен търг да отдаване под наем на имота.
РЕШЕНИЕ № 126
28.05.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 184 / 08.05.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 10 / 28.05.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.6 и ал.8 от 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 „Туристическо дружество
Средногорец” - гр. Чирпан, с ЕИК 123669033, седалище и адрес на управление гр.
Чирпан, бул. „Георги Димитров” №67, представлявано от Георги Вълчев Жеков, имот
частна общинска собственост: стаи №: 1, 3 и 4 с обща площ 52,50 кв.м., находящи се в
сградата на ул. „Вола” №2 в гр. Чирпан.
Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за отдаване под наем на
обекта, за срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 15,75 лв./месец без ДДС
/съгласно наемните цени, определени с Решение №46 / 30.01.2020 г. на Общински
съвет – Чирпан/.
Изпълнение: Сключен договор за ползване със сдружението.
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РЕШЕНИЕ № 127
28.05.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 195 / 15.05.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 10 / 28.05.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби към Закона за устройство на
територията, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка с прилагане на влезнал в сила
подробен устройствен план, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан
да продаде общинско място от 166 кв.м., което по действащия план на село Могилово е
присъединено към УПИ І-390 от 1030 кв.м. в кв.37, на Даниел Георгиев Петков и
Марияна Петрова Петкова от гр. Стара Загора – собственици на имот с пл. №390, за
който е отреден УПИ І-390 в кв.37 по плана на селото, по пазарна цена, определена
лицензиран оценител, а именно:
166 / 1030 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ І-390 в кв.37 по подробния
устройствен план на с. Могилово, целият от 1030 кв.м., при граници на поземления
имот: УПИ II-391, УПИ ХVI-390 и улици, за сумата от 500,00 лв. без ДДС.
Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата.
Изпълнение: Сключен договор за покупко-продажба.
РЕШЕНИЕ № 128
28.05.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 194 / 15.05.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол №10/28.05.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби към Закона за устройство на
територията, чл.47, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка с прилагане на влезнал в сила
подробен устройствен план, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан
да продаде общинско място от 190 кв.м., което по действащия план на село Ст. Заимово
е присъединено към УПИ VIIІ-84 от 2100 кв.м. в кв.6, на Тоньо Иванов Ташев и Мария
Ангелова Ташева от с. Ст. Заимово – собственици на имот с пл. №84, за който е отреден
УПИ VIII-84 в кв.6 по плана на селото, по пазарна цена, определена лицензиран
оценител, а именно:
190 / 2100 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ VIIІ-84 в кв.6 по подробния
устройствен план на с. Ст. Заимово, целият от 2100 кв.м., при граници на поземления
имот: улица, УПИ IX-82,83 дере и УПИ VII-85, за сумата 450,00 лв. без ДДС.
Упълномощава Кмета на общината да извърши продажбата.
Изпълнение: Сключен договор за покупко-продажба.

19

РЕШЕНИЕ № 129
28.05.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 193 / 15.05.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 10 / 28.05.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
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 изготвените
от лицензирани оценители пазарни цени за продажба, както следва:
1. Поземлен имот с площ 1840 кв.м., представляващ УПИ IV-222 в кв.23 по
плана на с. Изворово, в размер на 4780,00 лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с площ 1470 кв.м., представляващ УПИ V-222 в кв.23 по плана
на с. Изворово, в размер на 3820,00 лв. без ДДС.
Общински съвет – Чирпан предоставя правомощия на Кмета на общината по
подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на
имотите с така одобрените начални тръжни цени.
Изпълнение: В процес на подготовка на тръжната документация за
обявяване на търг за продажба на имотите.
РЕШЕНИЕ № 137
30.06.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 228 / 22.06.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 11 / 30.06.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.34а, ал.5 във връзка с чл.43, ал.1 от Закона за държавната
собственост, чл.34, ал.4 във връзка с чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост и
влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед
№РД-02-15-35 / 16.05.2018 г. на МРРБ, Общински съвет – Чирпан дава съгласие за
изграждането на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив
– Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово –
Михайлово”, да се прехвърлят следните засегнати общински имоти безвъзмездно в
собственост на държавата чрез дарение, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 81414.32.156, адрес гр. Чирпан, площ 948
кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване
„Поземлен имот с неидентифициран начин на трайно ползване”, категория на земята
при неполивни условия: 0 /нула/, предишен идентификатор: 81414.32.40; номер по
предходен план: няма.
2. Поземлен имот с идентификатор 81414.32.159, адрес гр. Чирпан, площ 2581
кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване
„Поземлен имот с неидентифициран начин на трайно ползване”, категория на земята
при неполивни условия: 0 /нула/, предишен идентификатор: 81414.32.41; номер по
предходен план: няма.
3. 2870 кв.м. (съгласно приложен ситуационен план) от поземлен имот с
идентификатор 81414.28.12, адрес гр. Чирпан, площ 10661 кв.м., трайно
предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Поземлен
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имот с неидентифициран начин на трайно ползване”, категория на земята при
неполивни условия: 0 /нула/, предишен идентификатор: няма; номер по предходен
план: няма.
Упълномощава кмета на Общината да извърши необходимите действия за
прехвърлянето на имотите в собственост на държавата.
Изпълнение: Имотите са включени в договора за дарение на държавата.
РЕШЕНИЕ № 138
30.06.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 229 / 22.06.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 11 / 30.06.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.22, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
във връзка със строителството на национален обект „Модернизация на железопътен
участък Оризово – Михайлово” по проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2”, Общински съвет – Чирпан:
1. Дава съгласие да се отдадат под наем на ДЗЗД „Евро ЖП Инфраструктура”
недвижими имоти – нарушени територии, за временно депониране на излишни земни
маси, както следва:
Поземлен имот 68182.190.417, област Стара Загора, община Чирпан, с.
Спасово, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 4130 кв. м, стар номер 000417. От имота ще се ползва
площ от 1652,00 кв.м.
Поземлен имот 68182.190.416, област Стара Загора, община Чирпан, с.
Спасово, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 1506 кв. м, стар номер 000416. От имота ще се ползва
площ от 602,40 кв.м.
Поземлен имот 68182.190.425, област Стара Загора, община Чирпан, с.
Спасово, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 1389 кв. м, стар номер 000425. От имота ще се ползва
площ от 555,60 кв.м.
Поземлен имот 68182.169.413, област Стара Загора, община Чирпан, с.
Спасово, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 389 кв. м, стар номер 000413. От имота ще се ползва
площ от 155,60 кв.м.
Поземлен имот 63344.94.518, област Стара Загора, община Чирпан, с. Рупките,
вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната
керамика, площ 8478 кв. м, стар номер 000518. От имота ще се ползва площ от 3391,20
кв.м.
Поземлен имот 63344.95.485, област Стара Загора, община Чирпан, с. Рупките,
вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната
керамика, площ 3426 кв. м, стар номер 000485. От имота ще се ползва площ от 1370,40
кв.м.
Поземлен имот 63344.111.514, област Стара Загора, община Чирпан, с.
Рупките, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 8880 кв. м, стар номер 000514. От имота ще се ползва
площ от 3552,00 кв.м.
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Поземлен имот 63344.106.532, област Стара Загора, община Чирпан, с.
Рупките, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 707 кв. м, стар номер 000532. От имота ще се ползва
площ от 282,80 кв.м.
Поземлен имот 63344.130.548, област Стара Загора, община Чирпан, с.
Рупките, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 9336 кв. м, стар номер 000548. От имота ще се ползва
площ от 3734,40 кв.м.
Поземлен имот 81414.170.387, област Стара Загора, община Чирпан, гр.
Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 9628 кв. м, стар номер 000179. От имота ще се ползва
площ от 3851,20 кв.м.
Поземлен имот 81414.170.407, област Стара Загора, община Чирпан, гр.
Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 7289 кв. м, стар номер 000196. От имота ще се ползва
площ от 2915,60 кв.м.
Поземлен имот 81414.170.406, област Стара Загора, община Чирпан, гр.
Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 2433 кв. м, стар номер 000195. От имота ще се ползва
площ от 973,20 кв.м.
Поземлен имот 81414.170.390, област Стара Загора, община Чирпан, гр.
Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 4775 кв. м, стар номер 000184. От имота ще се ползва
площ от 1910,00 кв.м.
Поземлен имот 81414.170.391, област Стара Загора, община Чирпан, гр.
Чирпан, вид територия Нарушена, НТП За кариера за пясък, чакъл и глини за
строителната керамика, площ 4476 кв. м, стар номер 000185. От имота ще се ползва
площ от 1790,40 кв.м.
2. Определя срок за отдаване под наем – за срока на ремонтно-строителните
дейности.
3. Задължава ДЗЗД „Евро ЖП Инфраструктура”, в шестмесечен срок след
завършване на националния обект, да извърши рекултивация на ползваните площи.
4. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да сключи договор за наем за
горепосочените имоти.
Изпълнение: Сключен договор за наем на имотите с дружеството.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ,
СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО.

СВЪРЗАНИ

С

ТЕРИТОРИАЛНО

-

РЕШЕНИЕ № 20
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 316 / 19.11.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, 2 и ал.5
от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на
Васил Енев Минков от гр.Чирпан, ул.”Тинтява” № 15, да възложи изработването на
Проект за изменение на ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷
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560а ÷ 559 и План за регулация /ПР/ за УПИ І- 1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по плана
на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора, предвиждащ:
Изменение на регулационния план на гр. Чирпан във връзка с предходно
изменение на кадастралната карта на гр. Чирпан одобрено със заповед РД-18-689802.07.2019 на Началника на СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър) –
гр.Стара Загора. Скицата-предложение предвижда изменение на ПУП – ПР , като част
от УПИ VI – 1724 кв. 142 се присъедини към УПИ I -1725 кв. 142 , която част е
закупена с протокол от 09.04.1979 г. като регулационната граница съвпадне с имотната
граница на ПИ с идентификатор 81414.502.1725 по кадастралната карта на гр. Чирпан.
Останалата част от УПИ VI – 1724 кв. 142 да се присъедини към улица с о.т. 568 ÷ 560а
÷ 559, която част е отчуждена за улица и регулационната граница на УПИ I -1725
съвпадне с границите на имоти с идентификатори 81414.502.4293, 81414.502.1725 и
81414.501.237 по КККР на гр.Чирпан, вследствие на което се заличи УПИ VI – 1724.
Проектът за ПУП- ПУР и ПР да бъде изработен и процедиран при спазване на
действащото законодателство.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на Проект за изменение
на ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и План за
регулация /ПР/ за УПИ І- 1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по плана на гр. Чирпан,
Община Чирпан, Област Стара Загора.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи
решението на Общински съвет за разрешаване изработването на ПУП –План за улична
регулация /ПУР/ и План за регулация /ПР/, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Изпълнение: Внесен проект за ПУП. Одобрен с Решение №131/28.05.2020 г.
Приключена процедура.
РЕШЕНИЕ № 21
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 347 / 04.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл. 124а, ал. 1, 2 и
ал.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Чирпан РАЗРЕШАВА
на „БУЛСАТКОМ” ЕАД с ЕИК 130408101, да възложи изработването на Проект за
подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за външно
електрозахранване на ПИ с идентификатор № 63344.127.812 по КККР на с. Рупките,
Община Чирпан, което ще се осъществи от точка на присъединяване – табло ниско
напрежение на трафопост ”РУПКИ – ПС Сарлъка, извод СрН Спасово”, подстанция
Чирпан в ПИ с идентификатор 63344.121.468, преминаващо през поземлени имоти с
идентификатори: 63344.121.478, 63344.121.191, 63344.121.197, 65810.146.109 (землище
с.Свобода), 63344.116.192, 63344.116.509, 63344.116.193, 63344.127.697 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Рупките и с.Свобода,
община Чирпан, област Стара Загора.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на Проект за подробен
устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за външно електрозахранване на ПИ с
идентификатор № 63344.127.812 по КККР на с. Рупките, Община Чирпан, което ще се
осъществи от точка на присъединяване – табло ниско напрежение на трафопост
”РУПКИ – ПС Сарлъка, извод СрН Спасово”, подстанция Чирпан в ПИ с
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идентификатор 63344.121.468, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:
63344.121.478, 63344.121.191, 63344.121.197, 65810.146.109 (землище с. Свобода),
63344.116.192, 63344.116.509, 63344.116.193, 63344.127.697 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри /КККР/ на с. Рупките и с.Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи
проекта за ПУП – Парцеларен план съгласно разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
Изпълнение: Внесен проект за ПУП. Одобрен с Решение №132/28.05.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 22
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 315 / 18.11.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет гр. Чирпан одобрява проекта за ПУП - План за улична
регулация /ПУР/ на улица с о. т. 57 – 58 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІI – 130 в
кв. 9 по плана на с. Целина, общ. Чирпан.
Проекта за ПУП – ПР и ПУР предвижда разделяне УПИ ІI – 130 на три
нови урегулирани поземлени имота - УПИ ІI – 130 /площ 905 кв.м./, УПИ ІX – 130
/площ 867 кв.м./ и УПИ X – 130 /площ 995 кв.м./ в кв. 9 и обособяване на улица - тупик
с осови точки с номера 57а и 57б по плана на с. Целина.
Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването му в
Държавен вестник пред Административен съд гр. Стара Загора чрез Общински съвет
Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215 ал.1 и 4 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати
решението в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно
изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията.
Изпълнение: Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр.
4/14.01.2020 г. Приключила процедура по одобряване.
РЕШЕНИЕ № 51
30.01.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 023 / 16.01.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 5 / 30.01.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет гр. Чирпан одобрява Проект за изменение на ПУП - План
за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 835÷ 836÷ 837 и План за регулация /ПР/ за
УПИ І, II, III-3859, IV, V, VI-3860 в кв. 220 по плана на гр. Чирпан и УПИ I и VII в
кв.221 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора, предвиждащ:
1. Промяна на вътрешно-регулационната линия между УПИ III-3859 и УПИ VI3860 в кв.220, така че да съвпадне с границата между имоти с идентификатори
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81414.502.3454 и 81414.502.3455 по КККР на гр.Чирпан, одобрени със заповед № РД18-1540/03.09.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София.
2.Промяна на улица с идентификатор 81414.502.4002 по КККР, която промяна
касае отпадане на част от улицата в обхвата на о. т. 835÷ 836÷ 837 по регулационния
план на гр.Чирпан, вследствие на което са определени проектни идентификатори –
81414.502.4289, 81414.502.4290 и 81414.502.4291 (с площ от 964,39 кв.м.).Площта на
проектния имот с идентификатор 81414.502.4291 от 964,39 кв.м. да се присъедини към
новообразуван УПИ I-3451,3454,3456,3457,4291.
3. Обединяване на квартал 220 и 221 в новообразуван квартал 221, като кв.220 се
премахва от регулационния план на гр.Чирпан вследствие премахване на част от
улицата.
4. Обединяване на УПИ I в кв.221 с УПИ III-3859, IV и V в кв.220 и имот с
проектен идентификатор 81414.502.4291 в един общ новообразуван УПИ I3451,3454,3456,3457,4291 в новообразуван квартал 221.
5. Промяна на западната улично регулационна линия на УПИ VII в кв.221, като
същата да се промени във вътрешно- регулационна линия между УПИ VII и
новообразуван УПИ I-3451,3454,3456,3457,4291 в кв.221.
6. УПИ І, II и VI-3860 от премахнатия квартал 220 да се преномерират като
получат последни римски номера от ноовобразувания квартал 221 и отреждане за
номерата на имотите по КККР на гр.Чирпан, както следва:
 УПИ I, кв.220 става- УПИ XI-3452, кв.221.
 УПИ II, кв.220 става- УПИ X-3453, кв.221.
 УПИ VI-3860, кв.220 става- УПИ IX-3455, кв.221.
7.УПИ VII в кв.221 да бъде отреден за съответния имот по КККР-81414.502.3450
и стане УПИ VII-3450, кв.221.
Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването му
в Държавен вестник пред Административен съд гр. Стара Загора чрез Общински съвет
Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215 ал.1 и 4 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/.
Общински съвет гр.Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати
решението в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно
изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията.
Изпълнение: Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр.
15/21.02.2020 г. Приключила процедура по одобряване на ПУП.
РЕШЕНИЕ № 65
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 066 / 17.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал.1 и чл.198б, т.2
и т.3 от Закона за водите, Общински съвет – Чирпан:
I.
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.
УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Чирпан да
подпише приемо-предавателен протокол с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД –
Стара Загора за посочените в точка I активи.
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III.
ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените в точка I активи на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – Стара Загора.
IV.
УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Чирпан да
изпрати уведомително писмо до Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за предоставяне
на активите на ВиК оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 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.
Изпълнение:
1. Подписани приемно – предавателни протоколи с „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД – Стара Загора;
2. Изпратено писмо с Изх. № 61-01-66/23.03.2020 г. до Асоциация по ВиК
във връзка с изпълнението на т. 4;
3. На база цитираното по-горе писмо и подписаните приемно –
предавателни протоколи, АВиК допълва приложение 1 към Договора и
предоставя активите за стопанисвате от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД – Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № 66
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 068 / 17.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за
водите във връзка с чл.198в, ал.4, т.9 и т.10 от Закона за водите, чл. 5, ал. 5 от
ПОДАВиК и писмо с Вх. № 24-01-5/04.02.2020 г. на Областния управител на Стара
Загора, Общински съвет – Чирпан:
Изразява позиция и дава мандат на Кмета на Община Чирпан в качеството му на
представител на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да гласува на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 05.03.2020 г., както
следва:
1. По точка 1 от дневният ред да изрази становище „ЗА” във връзка с вземането на
решение: „На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – Стара Загора, приема отчета за дейността на Асоциацията за
2019г.”.
2. По точка 2 от дневният ред да изрази становище „ЗА” във връзка с вземането на
решение: „На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема
отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2019 г.”.
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3. По точка 3 от дневният ред да изрази становище „ЗА” във връзка с вземането на
решение: „На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, чл. 9, ал. 2 и чл.
21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – Стара Загора, приема бюджета на Асоциацията за 2020 г.”.
Изпълнение: Видно от прикачен присъствен списък и протокол, на
интернет страницата на АВиК, Кметът на Община Чирпан е присъствал на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което е проведено на 05.03.2020 г. и е
гласувал съгласно дадените му пълномощия.
РЕШЕНИЕ № 67
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 075 / 19.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б,
ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № 93-00-497/07.02.2020 г.
от Стефан Тодоров Минчев и Деница Иванова Пройкова-Минчева за изработването на
проект за ПУП - План застрояване за поземлен имот с идентификатор №
81414.147.1684 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на гр. Чирпан, област
Стара Загора одобрява задание за изработването на проект за ПУП- План Застрояване
за поземлен имот с идентификатор № 81414.147.1684 по Кадастралната карта и
кадастрален регистър на гр. Чирпан, област Стара Загора и разрешава изработването
на проект за подробен устройствен план ПУП - План застрояване за поземлен имот с
идентификатор № 81414.147.1684 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на гр.
Чирпан, област Стара Загора, като за поземлен имот с идентификатор №
81414.147.1684
се отреди „Смесена устройствена зона” – за свободно ниско
застрояване.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи
проекта за ПУП – План Застрояване съгласно разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
Изпълнение: Внесен проект за ПУП. Издадена заповед за одобряване №РД09-568/20.07.2020 г. Неприключило одобряване поради неполучено съобщение за
заповед.
РЕШЕНИЕ № 68
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 059 / 14.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.134,
ал.1 т. 1 от ЗУТ и чл.62а, ал.4 от Закона за устройство на територията, Общински съвет
гр.Чирпан РАЗРЕШАВА на КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН, да възложи
изработването на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на
улици с о.т. 153÷ 154 и о.т. 151÷ 153 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на терен,
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отреден „За озеленяване” между улици с о.т. 151÷ 152÷ 153÷ 154 по плана на с.Зетьово,
Община Чирпан, предвиждащ:
Изменение на уличната регулация на улици с о.т. 153÷ 154 с ширина от 22,00 м
на 25,00 м. и о.т.151÷ 153 с ширина от 5,00 м. на 4,50 м. и промяна на конфигурацията
на осовата линия и поставяне на допълнителна осова точка с № 178.
Изменение на Плана за регулация/ПР/ на терен, отреден „За озеленяване” между
улици с о.т. 151÷ 152÷ 153÷ 154 по плана на с.Зетьово, като се поставя нов номер на
квартал- № 90 и нов номер на УПИ I, поради липса на такива, което представлява явна
фактическа грешка при одобряване на плана, която има значение за неговите
предвиждания /чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ/ и преотреждане на терена „За озеленяване” в
УПИ I- „За обществени дейности”, на основание чл.134, ал.1 т.1 от ЗУТ.
Плана за застрояване предвижда свободно застрояване, показано с
ограничителни линии на застрояване, при отреждане на терена за обществени дейности
и установяване на зона „Жм” със следните показатели- Пзастр.- 60% (максимална
плътност на застрояване на УПИ), Кинт. -1,2 (коефициент на интензивност), Позел.40% (минимално озеленяване).
Проектът за ПУП- ПУР и ПРЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на
действащото законодателство- ЗУТ, Наредба 7 от 22 декември 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и
Наредба 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА техническо задание за изготвяне на Проект за изменение
на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улици с о.т. 153÷ 154 и о.т. 151÷ 153 и
План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на терен, отреден „За озеленяване” между улици
с о.т. 151÷ 152÷ 153÷ 154 по плана на с.Зетьово, 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 улична
регулация /ПУР/ и План за регулация и застрояване /ПРЗ/, съгласно разпоредбите на
чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Изпълнение: Изработен служебно ПУП. (Одобрен с Решение 99/26.03.2020 г.)
РЕШЕНИЕ № 99
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 135 / 20.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ,чл.129 ал.1 от Закона за устройство на
територията, във връзка с чл.134, ал.1 т. 1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ и чл.62а, ал.4
от ЗУТ, Общински съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА Проекта за изменение на ПУП – План
за улична регулация /ПУР/ на улици с о.т. 153÷ 154 и о.т. 151÷ 153 и План за регулация и
застрояване /ПРЗ/ на терен, отреден „За озеленяване” между улици с о.т. 151÷ 152÷ 153÷
154 по плана на с.Зетьово, Община Чирпан, предвиждащ:
Изменение на уличната регулация на улици с о.т. 153 ÷ 154 с ширина от 22,00 м
на 25,00 м. и о.т.151÷ 153 с ширина от 5,00 м. на 4,50 м. и промяна на конфигурацията
на осовата линия и поставяне на допълнителна осова точка с № 178.
Изменение на Плана за регулация/ПР/ на терен, отреден „За озеленяване” между
улици с о.т. 151÷ 152÷ 153÷ 154 по плана на с.Зетьово, като се поставя нов номер на
квартал- № 90 и нов номер на УПИ I, поради липса на такива, което представлява явна
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фактическа грешка при одобряване на плана, която има значение за неговите
предвиждания /чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ/ и преотреждане на терена „За озеленяване” в
УПИ I- „За обществени дейности”, на основание чл.134, ал.1 т.1 от ЗУТ.
Плана за застрояване предвижда свободно застрояване, показано с
ограничителни линии на застрояване, при отреждане на терена за обществени дейности
и установяване на зона „Жм” със следните показатели- Пзастр.- 60% (максимална
плътност на застрояване на УПИ), Кинт. -1,2 (коефициент на интензивност), Позел.40% (минимално озеленяване).
Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП – План за улична регулация /ПУР/
на улици с о.т. 153÷ 154 и о.т. 151÷ 153 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на
терен, отреден „За озеленяване” между улици с о.т. 151÷ 152÷ 153÷ 154 по плана на
с.Зетьово, Община Чирпан от Общински съвет гр.Чирпан, може да се обжалва или
протестира в 30 /тридесетдневен/ дневен срок от обнародването му в Държавен вестник
пред Административен съд гр.Стара Загора чрез Общински съвет Чирпан, съгласно
разпоредбите чл.215 ал.1 и 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Общински съвет гр.Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати
обявлението за решението в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”,
съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията.
Изпълнение: Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр.
38/24.04.2020 г. Приключила процедура по одобряване.
РЕШЕНИЕ № 109
24.04.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 162 / 14.04.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 9 / 24.04.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б,
ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № 63-00-136/13.04.2020 г.
от „УАЛД НЕЙЧЪР” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 203201918 за допускане
изработването на ПУП - План за регулация и застрояване за поземлен имот с
идентификатор № 48831.112.107 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с.
Могилово, общ. Чирпан, област Стара Загора одобрява задание за изработването на
проект за ПУП - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор №
48831.112.107 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Могилово, общ.
Чирпан, обл. Стара Загора и разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план ПУП - План за регулация и застрояване за поземлен имот с
идентификатор № 48831.112.107 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на с.
Могилово, общ. Чирпан, област Стара Загора, като за поземлен имот с идентификатор
№ 48831.112.107 се отреди устройствена зона – Предимно производственна (Пп):
Плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) - мах.80%, Интензивност на застрояване
(Кинт.) - мах. 2.5, Озеленена площ (Позел.) - мин. 20% – за производствено-складова и
обществено-обслужваща дейност.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи
проекта за ПУП – План Застрояване съгласно разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
Изпълнение: Няма внесен за одобряване проект за ПУП.
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РЕШЕНИЕ № 130
28.05.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 198 / 19.05.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 10 / 28.05.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б,
ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № 63-00-115/25.03.2020 г.
от „К и Г Унисат – ТВ” ООД с ЕИК 123022262 одобрява задание за изработването на
проект за ПУП- Парцеларен план за обект: „Оптично трасе в землището на гр.
Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ оптичен
кабел Братя Даскалови”, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори:
81414.11.809, 81414.11.806, 81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3, 81414.15.135,
81414.15.134, 81414.15.133, 81414.16.133, 81414.16.129, 81414.147.1679, 81414.17.165,
81414.17.127, 81414.17.778, 81414.17.193, 81414.17.354 по Кадастралната карта на град
Чирпан, област Стара Загора и разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план на територията на Община Чирпан: „Подробен устройствен план
/ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект:
„Оптично трасе в землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора –
връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови”, преминаващ през
поземлени имоти с идентификатори: 81414.11.809, 81414.11.806, 81414.11.816,
81414.11.821, 81414.182.3, 81414.15.135, 81414.15.134, 81414.15.133, 81414.16.133,
81414.16.129, 81414.147.1679, 81414.17.165, 81414.17.127, 81414.17.778, 81414.17.193,
81414.17.354 по Кадастралната карта на град Чирпан, област Стара Загора.
Проектът да се съгласува с ДП „Национална компания железопътна
инфраструктура”.
Общински съвет гр. Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да съобщи
проекта за ПУП – Парцеларен план съгласно разпоредбите в чл.124б, ал.2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
Изпълнение: Внесен проект в общината. Извършено първо обявяване в
Държавен вестник бр. 71/11.08.2020 г. с едномесечен срок за подаване на
възражения и искания. Неприключило одобряване.
РЕШЕНИЕ № 131
28.05.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 203 / 20.05.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 10 / 28.05.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от Закона за устройство
на територията, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ,
Общински съвет гр.Чирпан ОДОБРЯВА Проекта за изменение на ПУП - План за
улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и План за регулация /ПР/ за
УПИ І- 1725 и УПИ VI-1724 в кв. 142 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан,
предвиждащ:
Изменение на регулационния план на гр.Чирпан във връзка с предходно
изменение на кадастралната карта на гр. Чирпан одобрено със заповед РД-18-689802.07.2019 на Началника на СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър) –
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гр.Стара Загора. Скицата-предложение предвижда изменение на ПУП – ПР , като част
от УПИ VI – 1724 кв. 142 се присъедини към УПИ I -1725 кв. 142, която част е закупена
с протокол от 09.04.1979 г. като регулационната граница съвпадне с имотната граница
на ПИ с идентификатор 81414.502.1725 по кадастралната карта на гр. Чирпан.
Останалата част от УПИ VI – 1724 кв. 142 да се присъедини към улица с о.т. 568 ÷ 560а
÷ 559, която част е отчуждена за улица и регулационната граница на УПИ I -1725
съвпадне с границите на имоти с идентификатори 81414.502.4293 , 81414.502.1725 и
81414.501.237 по КККР на гр.Чирпан, вследствие на което се заличи УПИ VI – 1724.
Решението, с което е одобрен Проекта за ПУП – План за улична регулация
/ПУР/ на улица с о.т. 568 ÷ 560а ÷ 559 и План за регулация /ПР/ за УПИ І- 1725 и УПИ
VI-1724 в кв. 142 по плана на гр. Чирпан, от Общински съвет гр.Чирпан, може да се
обжалва или протестира в 30 /тридесетдневен/ - дневен срок от обнародването му в
Държавен вестник пред Административен съд гр.Стара Загора чрез Общински съвет
Чирпан, съгласно разпоредбите чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/.
Общински съвет гр.Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати
обявлението за решението в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”,
съгласно изискванията на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Изпълнение: Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр.
54/16.06.2020 г. Приключила процедура по одобряване.
РЕШЕНИЕ № 132
28.05.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 188 / 13.05.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 10 / 28.05.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет гр.Чирпан одобрява Проекта за ПУП – Парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура за външно електрозахранване на
ПИ с идентификатор № 63344.127.812 по КККР на с. Рупките, Община Чирпан, което
ще се осъществи от точка на присъединяване – табло ниско напрежение на трафопост
”РУПКИ – ПС Сарлъка, извод СрН Спасово”, подстанция Чирпан в ПИ с
идентификатор 63344.121.468, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:
63344.121.478, 63344.121.191, 63344.121.197, 65810.146.109 (землище с. Свобода),
63344.116.192, 63344.116.509, 63344.116.193, 63344.127.697 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри /КККР/ на с. Рупките и с.Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора
Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/ - дневен срок от обнародването
му в Държавен вестник пред Административен съд гр. Стара Загора чрез Общински
съвет Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/.
Общински съвет гр.Чирпан възлага на Кмета на Община Чирпан да изпрати
обявлението за решението в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”,
съгласно изискванията на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Изпълнение: Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр.
54/16.06.2020 г. Приключила процедура по одобряване.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА.
РЕШЕНИЕ № 32
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 353 / 05.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет - Чирпан:
1. Определя за представител на Община Чирпан в Общото събрание на
акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора г-н
Румен Василев Тунанов – заместник - кмет на Община Чирпан, като го
упълномощава да участва в гласуването от името на общината при
приемането на решенията на Общото събрание на дружеството и да подписва
необходимите документи.
2. Упълномощава представителят на Община Чирпан в Общото събрание на
акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора Румен Василев Тунанов – заместник - кмет на Община Чирпан, да гласува
«за» по точки от 1 до 6 от дневния ред на извънредното ОС на акционерите
на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на
03.01.2020 г., 11:00 часа, а именно :
1. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството със сумата от
1 227 700 лева във връзка с предоставени средства от Министерството на
здравеопазването по договор РД-12-5 / 24.02.2016 г. в размер на 99 800 лв за
извършване на допълнително възникнали видове СМР, невключени в проект
„Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични
заболявания в „УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ и по договор РД-12-286 /
22.12.2015 г. в размер на 99 700 лв за Пребазиране на Неонатологично отделение
по договор РД-12-287 / 22.12.2015 г. в размер на 45 883 лв за Пребазиране на
операционен блок на клиника АГ, по договор РД-12-207 / 27.06.2018 г. в размер
на 844 697 лв за окончателно финансиране на обект „Пребазиране на клиника по
АГ – родилна помощ, патологична бременност в блок Е на хирургичен блок I
етап“, включително непредвидени разходи, по договор РД-12-283 / 03.12.2018 г.
в размер на 100 000 лв за закупуване на хемодиализни апарати и водоочистваща
система, по договор РД-12-303 / 14.12.2018 г. в размер на 37 620 лв за
закупуване на задължително минимално оборудване на съдебномедицинско
отделение.
2. Промяна в устава на дружеството.
3. Вземане на решение да бъде направено предложение до Агенцията за
публичните предприятия и контрол за вземане на решение за продажба на 7280 /
12474 ид.ч. от УПИ XI-23, целият с площ от 12474 кв.м, по плана на село Ягода,
община Мъглиж, област Стара Загора, при граници на имота: изток – улица, юг
– улица, запад – земеделска земя, север – земеделска земя и подробно описан в
нотариален акт вх.рег. № 4794 от 15.09.2009 г., акт №75, т.14, дело № 2975, по
описа на СВ при РС – Казанлък, във връзка с решение на ОС на акционерите по
т.15 от протокол от 25.06.2019 г. и отказ на собственика община Мъглиж да
изкупи дела на предложената цена, обективиран в т.1 от решение № 682 /
25.07.2019 г. на ОбС – Мъглиж за цена не по-малко от 873 520 лева без ДДС,
определена от акционерите с решението от 25.06.2019 г. въз основа на
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изготвената оценка от независим лицензиран оценител, като получените
средства да се разходват за основен ремонт и оборудване на операционния блок
на лечебното заведение.
4. Вземане на решение за прекратяване на съсобственост с община Мъглиж чрез
изкупуване на собствените на община Мъглиж 5194 / 12474 ид.ч. от УПИ XI-23,
целият с площ от 12474 кв.м, по плана на село Ягода, община Мъглиж, област
Стара Загора, при граници на имота: изток – улица, юг – улица, запад –
земеделска земя, север – земеделска земя, за сумата от 100 000 лева без ДДС във
връзка с постъпило предложение с писмо вх. № 50-125-3 / 13.08.2019 г. въз
основа на решение по т.2 от от решение № 682 / 25.07.2019 г. на ОбС – Мъглиж.
5. Вземане на решение за участие на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД –
Стара Загора в учредяване на СНЦ в обществена полза за кандидатстване с
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, както следва:
НАИМЕНОВАНИЕ:
„РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЗА
ДИАГНОСТИКА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА НА СОЦИАЛНО
ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧРЕЗ СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КАДРИ В
ОБЛАСТТА НА МЕДИЦНСКАТА НАУКА“.
Вид дейност: в обществена полза.
Седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ №
2.
Цел на сдружението: изграждане и развитие на РЕГИОНАЛЕН
ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНА НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧРЕЗ
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦНСКАТА НАУКА.
Стандартизиране и приложение в клиничната практика на иновационни техн
ологии, методики и достигане на персонализирано лечение при групи пациенти,
попадащи в обхвата на дейностите на центъра. Подготовка, обучение и
сертифициране на медицински кадри чрез международно сътрудничество за
прилагане на иновации в областта на медицинската практика в Република
България. Определяне на таргетни заболявания за диагностика и лечение в
научно-изследователския център със социална значимост:
Онкологични заболявания на млечни жлези, простата, дебело и право
черво, панкреас и централна нервна система;
Заболявания на сърцето и съдовата система;
Съдови заболявания на централна нервна система;
Диабет и заболявания на обмяната.
6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението.
Решението е изпълнено.
РЕШЕНИЕ № 71
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 072 / 18.02.2020 г., внесенo от Иван
Станчев Станчев – Председател на Общински съвет - Чирпан, както и във връзка с
проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 /
27.02.2020 г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и предвид факта, че договорът за управление на управителя на
„МБАЛ - Чирпан” ЕООД изтича на 08.03.2020 г., Общински съвет – Чирпан възлага на
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Кмета на Община Чирпан да подпише анекс за удължаване срока на договора за
управление на настоящия управител на „МБАЛ - Чирпан” ЕООД до следващо
произнасяне на общинския съвет.
Изпълнение: подписан анекс.
РЕШЕНИЕ № 72
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 071 / 18.02.2020 г., внесенo от Иван
Станчев Станчев – Председател на Общински съвет - Чирпан, както и във връзка с
проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 /
27.02.2020 г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.22, ал.2, т.2 от
Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и за реда за упражняване на
правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, Общински
съвет - Чирпан:
1. Дава съгласие да се продължи за срок от 3 / три / години, без конкурс,
договорът за управление на управителя на общинското търговско „Медицински център
д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан, считано от 09.03.2020 г.
2. Упълномощава кмета на Община Чирпан да продължи договора за възлагане
на управление на управителя на общинското търговско дружество „Медицински център
д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан – Минка Георгиева Еремиева, за срок
от 3 / три / години, считано от 09.03.2020 г.
Изпълнение: Договорът продължен.
РЕШЕНИЕ № 111
24.04.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 152 / 13.04.2020 г., внесенo от Иван
Станчев Станчев – Председател на Общински съвет - Чирпан, както и във връзка с
проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 9 /
24.04.2020 г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.22, ал.2, т.2 от
Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и за реда за упражняване на
правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, Общински
съвет - Чирпан:
1. Дава съгласие да се продължи за срок от 3 / три / години, без конкурс,
договорът за управление на управителя на общинското търговско „МБАЛ - ЧИРПАН”
ЕООД, гр.Чирпан, считано от 24.04.2020 г.
2. Упълномощава кмета на Община Чирпан да продължи договора за възлагане
на управление на управителя на общинското търговско дружество „МБАЛ - ЧИРПАН”
ЕООД, гр.Чирпан – Неделчо Радев Тотев, за срок от 3 / три / години, считано от
24.04.2020 г.
3. 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.
Изпълнение: Договорът продължен.
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РЕШЕНИЕ № 115
24.04.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 171 / 15.04.2020 г., внесенo от Иван
Станчев Станчев – Председател на Общински съвет - Чирпан, както и във връзка с
проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 9 /
24.04.2020 г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.262в, ал.2 и чл.262д, ал.3 от Търговския
закон Общински съвет - Чирпан упълномощава Ивайло Иванов Крачолов – кмет на
Община Чирпан, ЕГН, да представлява Община Чирпан, ЕИК 000818086, в Общото
събрание на съдружниците на "Комплексен търговски център Чирпан" ООД с ЕИК
123161985 във връзка с преобразуването на "Комплексен търговски център Чирпан"
ООД по чл.262в, ал.2 от Търговския закон и да гласува със "за" (в полза на) приемане
на следните решения:
1. Да се преобразува "Комплексен търговски център Чирпан" ООД по смисъла на чл.
262в, ал. 2 от Търговския закон чрез отделяне на част от имуществото, състоящо се
от права (активи) и съответстващите им задължение (пасиви), което имущество да
премине към едно ново дружество, което да се новоучреди и да бъде еднолична
(100%) собственост на Община Чирпан (т.е. "отделяне чрез учредяване" по чл. 262в,
ал. 2 от Търговския закон). При отделянето чрез учредяване към новоучреденото
дружество да преминат следните активи и пасиви:
a. Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3900, област Стара Загора, община
Чирпан, гр. Чирпан, п.к. 6200, ул. Ангел Пеев Стоянов № 3, с площ 4325 кв.м.
по КККР, одобрена със Заповед РД-18-1540/03.09.2018 на ИД на АГКК, който
поземлен имот е идентичен на дворно място с площ от 4 180 кв. м, (четири
хиляди и осемдесет кв.м.), находящо се в гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара
Загора, съставляващ урегулиран поземлен имот № V (пети) в квартал 87
(осемдесет и седми) по регулационния план на гр. Чирпан, одобрен със Заповед
№ РД-09-241/28.03.1999, ведно с изградената в него обществена тоалетна с
идентификатор 81414.502.3900.1, както и всички трайно прикрепени към земята
подобрения.
b. Поземлен имот с идентификатор 81414.502.4274, област Стара Загора, община
Чирпан, гр. Чирпан, п.к. 6200, за друг вид озеленени площи, с площ 3784 кв.м.,
квартал 29, парцел XXVI, по КККР, одобрена със Заповед РД-181540/03.09.2018 на ИД на АГКК, който поземлен имот е идентичен на дворно
място с площ от 5 420 кв.м. (пет хиляди четиристотин и двадесет кв.м.),
находящо се в гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, съставляващ
урегулиран поземлен имот № XXVI (двадесет и шести) за зеленина, в квартал
29 (двадесет и девети) по регулационния план на гр. Чирпан, одобрен със
Заповед № РД-09-099/13.04.1999, както и всички трайно прикрепени към земята
подобрения.
c. Задължения за местен данък за недвижими имоти и задължения за такса битови
отпадъци за поземлен имот с идентификатор 81414.502.3900 и за Поземлен
имот с идентификатор 81414.502.4274.
Решението на Общото събрание на съдружниците за преобразуване следва да
съдържа подробно описание на задълженията на "Комплексен търговски център
Чирпан" ООД, свързани с активите, преминаващи към новоучреденото дружество,
които са се появили в периода от датата на Плана за преобразуване до датата на
решението за преобразуване.
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Решението на Общото събрание на съдружниците за преобразуване също така
следва да потвърди, че активите, преминаващи при отделянето към новоучреденото
дружество, не са обременени от никакви тежести или вещни права, не са предмет на
съдебни или извънсъдебни претенции, не са предмет на договори за наем или други
договори, не са предмет на предварителни договори за продажба.
2. Да се одобри Плана за преобразуване, съставен съгласно чл. 262д, ал. 3 от
Търговския закон.
3. Да се учреди ново дружество в резултат от преобразуването по чл. 262в, ал. 2 от
Търговския закон както следва:
a. Фирма: "Общински пазари Чирпан" ЕООД
b. Предмет на дейност: организиране на общински пазари; друга дейност,
незабранена от закона.
c. Седалище и адрес на управление: гр. Чирпан 6200, пл. Съединение № 1;
d. Капитал: 2 (два) лева, който се състои от два дяла от по 1 (един) лев всеки;
e. Едноличен собственик: Община Чирпан, ЕИК 000818086
4. Да се приеме Учредителния акт на "Общински пазари Чирпан" ЕООД.
5. Да се избере Катя Русенова Рабаджиева, ЕГН, за управител на новоучреденото
дружество "Общински пазари Чирпан" ЕООД.
6. Да се прекрати участието на Община Чирпан в "Комплексен търговски център
Чирпан" ООД в резултат от отделянето чрез учредяване на "Общински пазари
Чирпан" ЕООД " и да се намали капитала на "Комплексен търговски център Чирпан"
ООД от 195 000 лева на 136 500 лева.
7. Да се измени Дружествения договор на "Комплексен търговски център Чирпан"
ООД.
Изпълнение: Проведено Общо събрание на 22.07.2020 г. Протоколът от
Общото събрание е заверен нотариално и е предаден на управителя на
дружеството за вписване в Търговския регистър.
РЕШЕНИЕ № 143
30.06.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 226 / 22.06.2020 г., внесенo от Иван
Станчев Станчев – Председател на Общински съвет - Чирпан, както и във връзка с
проведените разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 11 /
30.06.2020 г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.3 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:
I. Определя за представител на Община Чирпан в Общото събрание на
„Фармавита” ООД, гр.Чирпан, което ще се проведе на 14.07.2020 г., 10:00
часа, г-жа Виолета Георгиева Пиналска – ръководител на ЗВО в Община
Чирпан, като я упълномощава да участва в гласуването от името на
общината при приемането на решенията на Общото събрание на
дружеството и да подписва необходимите документи и я упълномощава да
гласува „за” по т.1 и т.2 от дневния ред на Общото събрание „Фармавита”
ООД, гр.Чирпан, свикано на 14.07.2020 г., 10:00 часа, а именно:
1. Приемане на годишния финансов отчет на „Фармавита” ООД, гр.Чирпан за
2019 г. и осчетоводяване на финансовия резултат за 2019 г.
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2. Освобождаване на управителя на дружеството от отговорност за дейността
му през 2019 г.
II. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска
предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, тъй като
от закъснението на изпълнението може да последва значителна вреда.
Решението е изпълнено.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ РЕШЕНИЯ.
РЕШЕНИЕ № 18
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 331 / 02.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение чл. 52, ал.1, т.3, буква
“б” от Закона за водите, Общинският съвет гр. Чирпан дава съгласие Кмета на
Oбщината да издаде разрешително за ползване на воден обект-публична общинска
собственост по реда на Закона за водите, отдаден под наем, съгласно договор № 137/
06.03.2018г. на ЕТ „Аква- Танко Иванов” с Булстат 204885974 и управител, Танко
Иванов, а именно:
- язовир „Маданево” с идентификатор 30819.118.98, находящ се в с. Зетьово,
община Чирпан.
Изпълнение: Издадено разрешително №10/20.12.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 35
13.12.2019 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 361 / 09.12.2019 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 4 / 13.12.2019 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.62, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, Общински съвет – Чирпан:
Дава съгласие Кмета на Община Чирпан да сключи договор за правна помощ с
Адвокатско дружество „Трончев и Петков” с възнаграждение в размер на 111 181 лв.
(сто и единадесет хиляди сто осемдесет и един лева) без ДДС, за осъществяване на
процесуално представителство и защита на Община Чирпан в арбитражно
производство по МАД №13/2019 г. по описа на Арбитражния съд при БТПП.
Изпълнение: Сключен договор за правна помощ с адвокатското дружество.
РЕШЕНИЕ № 54
30.01.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
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Предвид предложение за решение вх. № 040 / 24.01.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 5 / 30.01.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА и чл.24, ал.4 от Наредба №34 /
06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет – Чирпан:
1. Отменя свое решение № 580/ 26.07.2007 г.
2. Определя броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на община
Чирпан да бъде до 30(тридесет) броя.
3. Определя таксиметрова стоянка за престой на таксиметрови автомобили на
територията на град Чирпан - на ул. „Васил Левски” – южната част на комплекс
„Явор”.
Решението е изпълнено.
РЕШЕНИЕ № 64
27.02.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 089 / 24.02.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на Община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 6 / 27.02.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет – Чирпан:
Упълномощава Кмета на Община Чирпан да проведе разговори за включване
изграждането на ЖП надлез източно от ЖП гара Чирпан за връзка с Индустриална зона
гр.Чирпан с Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и НКЖИ гр.София като бенефициент по проекта за изграждането на
национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”,
позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.
Изпълнение: Проведени са три работни срещи. Изпратено е официално
писмо до НКЖИ. В момента се изработват икономически и инженер анализ за
включване в проекта.
РЕШЕНИЕ № 73
17.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 104 / 06.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 7 / 17.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет – Чирпан:
1. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да предприеме необходимите
действия за прекратяване на административно дело № 812/2019г. на АС –
Стара Загора и гражданско дело № 21735/2019 г. на Софийски районен съд.
2. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да отправи искане за сключване на
тристранно споразумение и да предприеме всички необходими действия във
връзка с подписването му.
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Изпълнение: Делото е прекратено. Очаква се сключване на тристранното
споразумение.
РЕШЕНИЕ № 82
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 118 / 16.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.130д ал.2 от Закона за
публичните финанси Общински съвет – Чирпан:
1. Открива процедурата за финансово оздравяване;
2. Възлага на Кмета да изготви проект на план за финансово оздравяване и да проведе
публично обсъждане на плана с местната общност;
3. Определя срок за изготвянето на плана до 25 април 2020 г.
4. Кметът на Община Чирпан да публикува Плана за финансово оздравяване на
официалната електронна страница на Община Чирпан до 25 април 2020 г. и
едновременно с това да обяви мястото и часа на провеждане на публичното обсъждане.
5. Кметът на Община Чирпан да определи екип от общинската администрация и
външен консултант, при който да постъпват предложения и становища на
заинтересованите лица.
6. Определя публичното обсъждане да се проведе не по-рано от 14 дни от
публикуването на Плана за финансово оздравяване на официалната електронна
страница на Община Чирпан.
Възлага на Кмета на Община Чирпан изпълнение на решението.
Решението е изпълнено. Публикуван и приет План за финансово
оздравяване.
РЕШЕНИЕ № 83
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 119 / 16.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 и чл.17 ал.1, 2 и 3 от
Закона за общинския дълг Община Чирпан да сключи договор за кредит при условията
на финансов лизинг за закупуване на компютърен томограф за нуждите на МБАЛЧирпан ЕООД, гр. Чирпан при следните основни параметри:





Максимален размер на дълга – 360 000 лева с вкл. ДДС



Начин на финансиране и погасяване – крайна лизингова цена 360 000 лева / с
вкл. ДДС, изчислена и включена фиксирана лихва за целият период на лизинга,
доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за ползване/. Финансов
лизинг със срок от 36 месеца / три години/, считано от датата на въвеждане в
експлоатация на актива. Първоначална вноска от 20% / 72 000 лева / , след
подписване на договора, остатъчният размер от 288 000 лева на 36 равни

Валута на дълга – лева;
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов
лизинг;
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месечни вноски след въвеждане в експлоатация на томографа от собствени
бюджетни средства и обща изравнителна субсидия, с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

 Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до
окончателното
погасяване
на
дълга.
Решението е изпълнено. Сключен договор за кредит. Закупен компютърен
томограф.
РЕШЕНИЕ № 84
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 130 / 18.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Чирпан:
1. Възлага на кмета на Община Чирпан да предложи на УС на СНЦ „Местна
инициативна група - Чирпан” да свика ОС със следния дневен ред:
 Промяна в състава на УС на сдружението
2. След провеждането на събранието и регистрирането на промените в Търговския
регистър членският внос на Община Чирпан в сдружението да бъде заплатен
еднократно за целия период в размер на 48 000 (четиридесет и осем хиляди)
лева.
Изпълнение: Предложението е отправено. Събранието ще се проведе след
подписване на тристранното споразумение.
РЕШЕНИЕ № 95
26.03.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
Предвид предложение за решение вх. № 122 / 17.03.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 8 / 26.03.2020 г.,
Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА Общински - съвет Чирпан:
1. Дава съгласие Община Чирпан да стане редовен член на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН.
2. Определя за свой представител в ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН, Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община
Чирпан.
3. Упълномощава Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан да подпише
Декларация за приемане разпоредбите на Устава на Организацията от името на
общината.
Решението е изпълнено. Подписана декларация.
РЕШЕНИЕ № 133
28.05.2020 г.
Общински съвет – Чирпан
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Предвид предложение за решение вх. № 192 / 14.05.2020 г., внесенo от Ивайло
Иванов Крачолов – кмет на община Чирпан, както и във връзка с проведените
разисквания на заседанието на общинския съвет съгласно протокол № 10 / 28.05.2020
г., Общински съвет - Чирпан
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за
социалните услуги във връзка с чл.36, ал.2, т.3 от ППЗСП, Общински съвет – Чирпан
реши:
1. Да бъде разкрита в град Чирпан, община Чирпан, социална услуга „Център за
социална рехабилитация и интеграция за деца и лица” – делегирана от
държавата дейност, считано от 01.01.2021 г., със следните показатели:
А) Капацитет от 20 / двадесет/ потребители:
- деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески
проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;
- деца и лица с различни форми на зависимост;
- деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
- деца и лица с различни хронични заболявания
Б) Щатен персонал:
- Ръководител – 1 бр.;
- Рехабилитатор – 1 бр.;
- Социален работник – 1 бр.;
- Медицинска сестра – 1 бр.;
- Хигиенист – 1 бр,;
- Трудотерапевт – 1 бр.
- Логопед – ½ бр.
- Психолог – ½ бр.
В Центъра за социална рехабилитация и интеграция могат да се предоставят
дейности за подкрепа на всички целеви групи, при осигуряване на необходимите
специалисти.
В Община Чирпан има необходимост от разкриване на Център за социална
рехабилитация и интеграция”, тъй като на територията на общината за лица от целевата
група не се предлагат други социални услуги .
2. Социалната услуга ще бъде финансирана със средства, осигурени чрез Закона за
държавния бюджет на Република България за съответната година.
3. 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 важни обществени интереси.
Изпълнение: Решението е изпратено до Регионална дирекция „Социално
подпомагане” – Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане” – Чирпан,
Агенция за социално подпомагане – София (МТСП). Заложен капацитет за
услугата към Министерство на финансите.

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
Кмет на община Чирпан
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