ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Приемане на решение за участие на Община Чирпан в Агенция
за регионално икономическо развитие – Стара Загора
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 за
постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу.
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.
Членове на
Агенцията
са
общините Стара
Загора, Николаево, Братя
Даскалови, Гурково, Опан и Раднево, Тракийски
университет, Българо-германски
център
за
професионално
обучение, Търговско-промишлена
палата, община
Казанлък, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора.
АРИР – Стара Загора работи по различни програми и проекти на Европейския
съюз, ААМР, британски, канадски, италиански и други двустранни програми.
Агенцията е член на Българската асоциация на агенциите за регионално
развитие и бизнес центрове (БАРДА) и работи в партньорство с Изпълнителна агенция
за насърчаване на малките и средните предприятия, Българска агенция за инвестиции и
други институции и организации, работещи в подкрепа на предприемачеството и
икономическото развитие на регион Стара Загора.
АРИР – Стара Загора има широк кръг партньори и клиенти от региона – малки
и средни фирми, общини, държавни институции, нестопански организации, граждани.
Агенцията партнира на редица национални и международни организации и предоставя
услуги на чужди фирми. Вписана е като Регионална туристическа асоциация в
Националния туристически регистър на основание чл. 59, ал.1 във връзка с чл. 61 от
Закона за туризма.
Считам, че с участието си в АГЕНЦИЯТА Община Чирпан ще има повече
варианти за реализация на проектни инициативи, насочени към развитието на
общината.
С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, Общински - съвет Чирпан:
1. Дава съгласие Община Чирпан да стане редовен член на Агенция за регионално
икономическо развитие – Стара Загора.
2. Определя за свой представител в Агенция за регионално икономическо развитие –
Стара Загора Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан.
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