До
Общински съвет Чирпан

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ЗА Р Е Ш Е Н И Е
От Кичка Тонева Петкова - Кмет на Община Чирпан
Относно: Съгласие и подкрепа за кандидатстване на Народно читалище „П. К.
Яворов – 1867” – гр. Чирпан по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
Уважаема госпожо Председател,
уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
В община Чирпан постъпи заявление с вх. №76-01-4 / 25.08.2016 г. от
Народно читалище „П. К. Яворов – 1867”, с което ни уведомяват, че читалището
ще кандидатства по Мярка М07 – „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони”, подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
С настоящото проектно предложение на читалището по Мярката се
предвиждат СМР за реконструкция на читалищната сграда - малка зала,
библиотека, музикален клуб, главно фоайе, школи по изкуства и езици,
различните групи по изкуства, санитарни помещения, основен ремонт на
покрива, подмяна на дограми, външна изолация и изграждане на отоплителна
инсталация на сградата при максимална стойност на проекта, в размер на
400000,00 лв. без ДДС и срок на подаване на проекта – 03.10.2016 г.
В тази връзка, предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Чирпан:
1. Потвърждава свое Решение №522 / 25.09.2014 г., че сградата на
Народно читалище „П.К.Яворов 1867” – Чирпан е обществена сграда с местно
историческо и културно значение. Сградата не е паметник на културата и
недвижима културна ценност с категория „местно значение” съгласно Закона за
културното наследство.
2. Общински съвет – Чирпан удостоверява, че реализирането на
проект „Реконструкция на сградата на Народно читалище „П. К. Яворов
1867” - гр.Чирпан - втори етап, реконструкция малка зала, библиотека,
музикален клуб, главно фоайе, школи по изкуства и езици, санитарни
помещения и покрив в УПИ І-за театър и читалище, кв.88в, гр. Чирпан,

Община Чирпан” на Народно читалище „П.К.Яворов 1867” – гр.Чирпан,
община Чирпан и включените в него дейности са в съответствие с основните
приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Чирпан за
периода 2014-2020 г.
3. Общински съвет – Чирпан подкрепя кандидатстването на Народно
читалище „П.К.Яворов 1867” – Чирпан с проектно предложение
„Реконструкция на сградата на Народно читалище „П. К. Яворов 1867” гр.Чирпан - втори етап, реконструкция малка зала, библиотека, музикален
клуб, главно фоайе, школи по изкуства и езици, санитарни помещения и
покрив в УПИ І-за театър и читалище, кв.88в, гр. Чирпан, Община
Чирпан” по Мярка М07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони”, подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Кичка Петкова…………………….
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал:……………………
Д. Славов – Юрисконсулт

