ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Приемане на решение за определяне на представител на Община
Чирпан в Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора /АРИР – Стара
Загора/.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
АРИР е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за
международно развитие (ААМР) и се определя по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ като
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и
прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в
Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез
разработването на политики на регионално и местно ниво, насочени към устойчивото
развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие.
Със свое решение № 197 / 30.10.2020 г. Общински съвет – Чирпан е дал съгласие
Община Чирпан да стане редовен член на АРИР – Стара Загора, като е определил за
свой представител в Агенцията Ивайло Иванов Крачолов – кмета на Община Чирпан.
В тази връзка в деловодството на Община Чирпан е постъпило писмо с вх. № 1200-22 / 14.02.2022 г. от горепосочената Aгенция, с което същата информира, че
Общински съвет – Чирпан следва да потвърди досегашния си представител или да
избере нов такъв, който да представлява общината в Общото събрание на сдружението,
което ще се проведе на 11.03.2022 г.
С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния
П Р О Е К Т ЗА Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с решение № 197 / 30.10.2020 г. на Общински
съвет – Чирпан, Общински съвет – Чирпан определя за свой представител в Агенцията
за регионално икономическо развитие – Стара Загора Ивайло Иванов Крачолов – Кмет
на Община Чирпан и го упълномощава да представлява общината в Общото събрание
на сдружението, което ще се проведе на 11.03.2022 г.
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