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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 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Обсъждане и одобряване на доклад за последваща оценка на изпълнението на 

Общински план за развитие на Община Чирпан (2014- 2020 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

С приемането на Общинският план за развитие (ОПР) на Община Чирпан за периода 

2014-2020 година се определят целите и приоритетите за развитието на Oбщината като 

елемент на развитието на страната и в частност на Югоизточен район за планиране. 

Разработен е в съответствие с Областната стратегия и схема за развитие и устройство на 

област Стара Загора и Националната стратегия за регионално развитие.  

Общинският план за развитие на Община Чирпан е основен инструмент за прилагане 

на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за 

ефективно управление на общината през периода 2014 – 2020 година.  

Последващата оценка (ПО) на изпълнението на целите на ОПР на Община Чирпан за 

периода 2014-2020 година се извършва в изпълнение на ангажиментите на Общинската 

администрация, съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за регионалното развитие. 

В изпълнение на чл. 72, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие (Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020 г.), кметът на общината организира наблюдението 

на изпълнението на плана. В тази връзка представям на Общински съвет - Чирпан, за 

обсъждане и одобряване, доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за 

развитие на Община Чирпан (2014- 2020 г.) 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 24 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 от Закона за 

регионално развитие във връзка с §37 от ПЗР към ЗИД на ЗРР и чл. 72 , ал. 1 от Правилника 
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за прилагане на Закона за регионално развитие, предлагам на Общински съвет Чирпан да 

приеме следното:  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие 

на Община Чирпан (2014- 2020 г.) 

 

Приложение: Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за 

развитие на Община Чирпан (2014- 2020 г.) 
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