
 
 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е     З А     Р Е Ш Е Н И Е 
 

ОТ 

КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Кандидатстване на Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село 

Зетьово пред МИГ - Чирпан. 

 

Госпожо председател, дами и господа общински съветници, 

С вх.№ 67-00-38 / 19.10.2018 г. в Община Чирпан постъпи писмо от Училищното 

настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село Зетьово, с което изразява своето желание да 

кандидатства по Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

Чирпан”. 

Училищното настоятелство има намерение да кандидатства с проект „Преместваемо 

закрито мембранно спортно съоръжение с габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м височина и 

сгъваеми ветроупорни прозрачни страници” по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.  

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения един от 

задължително изискуемите документи, който трябва да бъде приложен към пакета 

документи за кандидатстване, е „решение на общински съвет, че дейностите, включени в 

проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на съответната 

община, удостоверено с решение на общинския съвет” ( чл. 17, т.1 от Наредба № 12 от 

25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г .) 

Съгласно приетият Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 година 

дейностите по проекта на Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село Зетьово, 

свързани с изграждането на преместваемо закрито мембранно спортно съоръжение, 

съвпадат с Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна 

икономика в среда с модерна инфраструктура”, Приоритет 1 „Динамично развитие на 

икономиката чрез иновации, технологично оборудване и повишена 

конкурентноспособност”, Специфична цел 1.7.  „Инвестиции за подобряване на 

инфраструктурата и създаване на основни услуги на населението в селата”, Мярка 1.7.2.  

„Основни услуги на населението в селата”,  Дейности: Обновяване и устройване на спортни 

площадки и салони. 

С оглед на гореизложеното предлагам на  Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното    

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.17, т.1 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане 

на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 



 
 

селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г . 

 

Общинският съвет -Чирпан реши:  

 

1. Дейностите по проект „Преместваемо закрито мембранно спортно съоръжение с 

габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м височина и сгъваеми ветроупорни прозрачни 

страници” на Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село Зетьово 

отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-

2020 г.  

2. Дейностите по проекта отговарят на следните приоритети и цели на Общинският 

план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.  : 

 

Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда 

с модерна инфраструктура”,  

Приоритет 1 „Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 

оборудване и повишена конкурентноспособност”,  

Специфична цел 1.7.  „Инвестиции за подобряване на инфраструктурата и 

създаване на основни услуги на населението в селата”,  

Мярка 1.7.2.  „Основни услуги на населението в селата”,   

Дейности: Обновяване и устройване на спортни площадки и салони. 

  

3. Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на общината да подпише договор 

за безвъзмездно ползване на имот планоснимачен № 400, кв.51 по плана на село 

Зетьово, със СНЦ „Училищно настоятелство към Основно училище Отец Паисий”, 

ЕИК : 176351775,  във връзка с кандидатстването им с проект „Преместваемо 

закрито мембранно спортно съоръжение с габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м 

височина и сгъваеми ветроупорни прозрачни страници” по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. пред Местна инициативна група – Чирпан, за срок от 10 / десет / 

години. 
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