ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ КИЧКА ПЕТКОВА - Кмет на Община Чирпан
Относно: Изменение и допълнение на решение № 151 / 27.09.2016 г. на Общински съвет –
Чирпан във връзка с кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на улици в
община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село
Гита ” по „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. (ПРСР).
Г-жо Председател, дами и господа общински съветници,
Общински съвет – Чирпан прие решение № 151 / 27.09.2016 г., с което даде своето
съгласие Община Чирпан да кандидатства с проект „Реконструкция на улици в община Чирпан,
обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село Гита”. Със свое
уведомително писмо Държавен фонд „Земеделие” изисква от Общински съвет – Чирпан да
приеме решение, с което да се индивидуализира предмета на проекта, а именно:
 Ул. „Братя Даскалови”, гр. Чирпан от о.т. 78 до н.к. 162 от км 0+000 до км
1+115.921, с обща дължина- 1115,92 м.
 Бул. „Георги Димитров”, гр. Чирпан от о.т. 90(91) до о.т. 517 от км 0+010 до
км 1+024.7, с обща дължина- 1014,70 м.
 Улица от о.т. 150 до о.т. 161, село Свобода от км 0+200 до км 0+411.35, с
обща дължина- 211,35 м.
 Улица „9-ти септември”, село Гита от о.т. 79 до о.т. 115 от км 0+000 до км
0+549.25, с обща дължина- 549,25 м.
 Улица от о.т. 23 до о.т. 40а, село Зетьово от км 0+000 до км 0+245.21, с обща
дължина- 245,21 м.
 Улица от о.т. 106 до о.т.108 село Зетьово от км 0+000 до км 0+174.46 с обща
дължина- 174,46 м.
 Улица от о.т. 101 до о.т. 140, село Зетьово от км 0+000 до км 0+289.83, с обща
дължина- 289,83 м.
Кандидатстването е по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ по ПРСР.
За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения е
необходимо към заявлението за кандидатстване да бъдат приложени следните общи
документи, съгласно Наредба 12/25.07.2016 г.: решение на общински съвет за кандидатстване и
решение, с което се потвърждава, че дейностите, включени в проекта, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.”.
В Програмата за реализация на План за развитие на Община Чирпан за периода
2014 г.-2020 г., в Приоритет 2 „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура,
създаваща условия за растеж и повишена ефективност на общинската икономика”,
Специфична цел 2.5 „Подобряване на качествата на селищните среди в общината”, Мярка
2.5.1: „Обновяване на уличните мрежи и зелената система” е планирана позиция „Ремонт на
улична мрежа във всички селища на Община Чирпан”, което потвърждава, че включените в
проекта улици са приоритетни и са заложени в плана за развитие на Община Чирпан.
С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следния:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 17 и чл. 20, ал. 1, т. 6 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
Общински съвет - Чирпан изменя и допълва свое решение № 151 / 27.09.2016 г., като т.1 от
решението се изменя и придобива следната редакция :
1.

Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства с проект: „Реконструкция на
улици в община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село
Зетьово, село Свобода и село Гита“, както следва:



Ул. „Братя Даскалови”, гр. Чирпан от о.т. 78 до н.к. 162 от км 0+000 до км
1+115.921, с обща дължина- 1115,92 м.
Бул. „Георги Димитров”, гр. Чирпан от о.т. 90(91) до о.т. 517 от км 0+010 до км
1+024.7, с обща дължина- 1014,70 м.
Улица от о.т. 150 до о.т. 161, село Свобода от км 0+200 до км 0+411.35, с обща
дължина- 211,35 м.
Улица „9-ти септември”, село Гита от о.т. 79 до о.т. 115 от км 0+000 до км
0+549.25, с обща дължина- 549,25 м.
Улица от о.т. 23 до о.т. 40а, село Зетьово от км 0+000 до км 0+245.21, с обща
дължина- 245,21 м.
Улица от о.т. 106 до о.т.108 село Зетьово от км 0+000 до км 0+174.46 с обща
дължина- 174,46 м.
Улица от о.т. 101 до о.т. 140, село Зетьово от км 0+000 до км 0+289.83, с обща
дължина- 289,83 м.








по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2.

Общински съвет – Чирпан потвърждава точки 2,3 и 4 от свое решение № 151 /
27.09.2016 г.
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