
 

 
 

 

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 

КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Кандидатстване на Община Чирпан по отворени мерки от „Програмата за 

развитие на селските райони” (ПРСР) и Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”. 

 

Госпожо председател, дами и господа общински съветници, 

 

Община Чирпан изразява своето желание да кандидатства по отворените мерки от 

„Програмата за развитие на селските райони” (ПРСР) и Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”. 

Община Чирпан има намерение да кандидатства с проект „Реконструкция на парк за 

обществено ползване в УПИ I – зеленина, кв. 174, гр. Чирпан, Община Чирпан” по под 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”.  

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения, един от 

задължително изискуемите документи, който трябва да бъде приложен към пакета 

документи за кандидатстване е „Решение на общински съвет, че дейностите, включени в 

проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на съответната 

община, удостоверено с решение на общинския съвет” ( чл. 17, т.1 и чл. 22, т. 1 от Наредба 

№ 12 от 25.07.2016 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 .) 

Съгласно приетият Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 година, 

дейностите по проекта на Община Чирпан свързани с направа на нови алеи, изграждане на 

детска площадка и площадка за фитнес на открито, както и поставяне на паркови елементи- 

кошчета, пейки, комплекти маса с пейки и поставяне на чешма – фонтанка за пиене, 

съвпадат с Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна 

икономика в среда с модерна инфраструктура”, Приоритет 2 „Развитие и модернизация на 

техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена ефективност на 

общинската икономика”, Специфична цел 2.5.  „Подобряване на качествата на селищните 

среди в общината”, Мярка 2.5.1.  „Обновяване на уличните мрежи и зелената система”,  

Дейност „Обновяване на зелената система и зоните за отдих в гр. Чирпан”. 

С оглед на гореизложеното предлагам на  Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното    

 

 



 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и чл. 17, т.1 и чл. 22, т. 1 от Наредба № 12 от 25.07.2016 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. Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Чирпан да кандидатства с 

проект „Реконструкция на парк за обществено ползване в УПИ I – зеленина, кв. 

174, гр. Чирпан, Община Чирпан” 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" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г и 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”;  

 

2. Дейностите по проект „Реконструкция на парк за обществено ползване в УПИ I – 

зеленина, кв. 174, гр. Чирпан, Община Чирпан” отговарят на приоритетите на 

Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.  
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Иванка Петрова 

Юрисконсулт 


