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Относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на общински 

път „Чирпан-Ценово-Златна ливада”: Етап І по „Програмата за развитие на 

селските райони” 2014-2020 г. (ПРСР). 

 

 

Г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Община Чирпан има намерение да кандидатства с проект „Реконструкция на 

общински път „Чирпан-Ценово-Златна ливада”: Етап І, по процедура № 

BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ 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. Максималната допустима стойност на 

проектното предложение е до 1 500 000 евро без ДДС. Безвъзмездната финансова 

помощ е 100 %. 

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 „Плана за интегрирано развитие на Община Чирпан 

2021-2027 г.”.  

В „Плана за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021-2027 г.”, в 

Приоритет 2 „Изграждане на техническите инфраструктури, благоустрояване на 

населените места в общината и опазване на околната среда”, Мярка 2.1 „Рехабилитация 

на общинските пътища и реконструкция на мостови съоръжения”, фигурира позиция 

„Ремонт път SZR 1220 – от /II -66/ гр. Чирпан – с. Ценово – с. Златна ливада - път III-

663 /Чирпан-Симеоновград/, община Чирпан”, което потвърждава, че пътя е 

приоритетен и е заложен за реконструкция в „Плана за интегрирано развитие на 

Община Чирпан 2021-2027 г.”.  

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. 

 

Общинският съвет - Чирпан реши:  

 

1. Одобрява Община Чирпан да кандидатства с проект: „Реконструкция на 

общински път „Чирпан-Ценово-Златна ливада”: Етап І 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 „Плана за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021-2027 г.”.  

 

2. Потвърждава, че всички дейности, включени в проект: „Реконструкция на 

общински път „Чирпан-Ценово-Златна ливада”: Етап І, съответстват на Приоритет 

2 „Изграждане на техническите инфраструктури, благоустрояване на населените места 

в общината и опазване на околната среда”, Мярка 2.1 „Рехабилитация на общинските 

пътища и реконструкция на мостови съоръжения” на „Плана за интегрирано развитие 

на Община Чирпан 2021-2027 г.”.  

 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме съответните правни и 

фактически действия във връзка с точка 1. 

 

 

 

Вносител:………………......… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Съгласувал:………........………  

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Гл.юрисконсулт на Община Чирпан 

 

 

Изготвил: 

Светла Дончева 

Дир. дирекция ЕПП, ТСУ и ИК 


