
 

  

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.448 по мярка 7.5. “Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“ по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Чирпан има намерение да кандидатства по Процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.448 по мярка 7.5. “Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“, с проект 

„Закупуване на оборудване и обзавеждане за Исторически музей – Чирпан, с цел 

представяне и експониране на местното природно, културно и историческо 

наследство”. 

Целта на проекта е да бъде закупено и монтирано оборудване и обзавеждане за 

Исторически музей – Чирпан, с цел представяне и експониране на местното природно, 

културно и историческо наследство. 



 

По изготвена от самият исторически музей техническа спецификация на 

необходимото обзавеждане и оборудване, се предвижда по проекта да бъдат закупени 

следните активи: 

Позиция Вид на актива 

(доставката) 

Минимални технически параметри, 

характеристики на доставката 

Eдиница 

мярка 

Количеств

о 

     

1 2 3 4 5 

1 Витрина (с гръб) Размери 2.40 м. х 0.60 м. х 2.30 м. 

Изработена от дървена рамкова 

конструкция, едностранно покрита с 

MDF 8 мм, китвана, шлайфана и 

боядисана с латексова боя в цвят по 

RAL-6011. Едностранно остъклена с 

закалено стъкло 6 мм, кантирано, 

шлифовано, с панти  и едностепенно 

заключване, с вградено ледово 

осветление тип луна максимум 40 W. 

Анотации. 

Гаранция 2 години 

бр. 2 

2 Витрина (с гръб) Размери 1.20 м. х 0.60 м. х 2.30 м. 

Изработена от дървена рамкова 

конструкция, едностранно покрита с 

MDF 8 мм, китвана, шлайфана и 

боядисана с латексова боя в цвят по 

RAL-6011.. Едностранно остъклена с 

закалено стъкло 6 мм, кантирано, 

шлифовано, с панти  и едностепенно 

заключване, с вградено ледово 

осветление тип луна максимум 40 W. 

Анотации. 

Гаранция 2 години 

бр. 1 

3 Витрина 

(четиристранно 

остъклена) 

Размери 0.60 м. х 0.60 м. х 2.30 м. 

Изработена от дървена рамкова 

конструкция, четиристранно остъклена 

с MDF 8 мм, китвана, шлайфана и 

боядисана с латексова боя в цвят по 

RAL-6011.,остъклена със закалено 

стъкло 6 мм, кантирано, шлифовано, с 

панти  и едностепенно заключване,  с 

вградено ледово осветление тип луна. 

Анотации. 

Гаранция 2 години 

бр. 4 



 

4 Витрина маса Размери 120/60/105 см 

Изработена от дървена рамкова 

конструкция с MDF 8 мм, китвана, 

шлайфана и боядисана с латексова боя 

в цвят по RAL-6011., остъклена със 

стъклен звънец от закалено стъкло 6 

мм, кантирано, шлифовано, с 

едностепенно заключване. Анотации. 

Гаранция 2 години 

бр. 3 

5 Графични пана Размери 80/0.5/160 см 

Проект; предпечатна подготовка; 

директен пълноцветен, 

широкоформатен печат върху 

pазпенено PVC с дебелина 5 мм 

бр. 6 

6 Тоководна 

Еврошина със 

съответните 

конектори 

100 см 

Гаранция 2 години 

бр. 10 

7 Осветително тяло 25W интериорен ледов прожектор, 

топло-бяла светлина 

Гаранция 2 години 

бр. 14 

8 Информационен 

киоск 

Тъч Дисплей / Киоск 55 inch ELED 

EPoster, 3840x2160, 400 Nits, 1300:1, 

Android V8.0, RAM DDR4 2GB, 

Storage 16GB, IR 32 point touch, DP x 1, 

HDMI x 3, VGA x 1, RS232 in x 1, USB 

x 3, SPDIF x 1, Earthphone x 1, RJ45 x 1 

Гаранция 2 години 

бр. 2 

9 Манекен Дамски манекен в телесен цвят; цял 

ръст 

бр. 7 

10 Манекен Мъжки манекен в телесен цвят; цял 

ръст 

бр. 3 

11 Реквизит за 

аранжиране  

Реквизит за аранжиране, изработен от 

плексиглас в цвят по RAL-6011 и 

размер - 5см.х5см.х5 см. 

бр. 15 

12 Реквизит за 

аранжиране  

Реквизит за аранжиране, изработен от 

плексиглас в цвят по RAL-6011 и 

размер - 5см.х10 см. х10 см. 

бр. 15 

13 Реквизит за 

аранжиране  

Реквизит за аранжиране, изработен от 

плексиглас в цвят по RAL-6011 и 

размер - 5см.х20см. х10 см. 

бр. 5 

14 Реквизит за 

аранжиране  

Реквизит за аранжиране, изработен от 

плексиглас в цвят по RAL-6011 и 

размер - 7см.х7см. х10 см. 

бр. 3 

15 Реквизит за 

аранжиране  

Реквизит за аранжиране, изработен от 

плексиглас в цвят по RAL-6011 и 

бр. 3 



 

размер - 10см.х10см. х10 см. 

16 Реквизит за 

аранжиране  

Реквизит за аранжиране, изработен от 

плексиглас в цвят по RAL-6011 и 

размер - 5см.х20см. х30 см. 

бр. 5 

17 Реквизит за 

аранжиране  

Реквизит за аранжиране, изработен от 

плексиглас в цвят по RAL-6011 и 

размер - 25см.х25см. х50 см. 

бр. 5 

18 Реквизит за 

аранжиране  

Реквизит за аранжиране, изработен от 

плексиглас в цвят по RAL-6011 и 

размер - 25см.х25см. х75 см. 

бр. 5 

 

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения, задължително 

изискуемите документи, който трябва да бъде приложени към пакета документи за 

кандидатстване са: 

1. Решение на общински съвет, за кандидатстване по реда на условията на Мярка 

7.5 към МИГ Чирпан; 

2. Проектите да отговарят на приоритетите на „План за интегрирано развитие на 

Община Чирпан 2021 г. - 2027 г.”. 

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

следното: 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация   

Общинският съвет Чирпан реши:  

1. Разрешава на Община Чирпан да кандидатства с проект „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по мярка 7.5. 

“Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение МИГ „Чирпан“. 

 

2. Дейностите по проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура” попадат в обхвата на Приоритет 4 

„Съхраняване на историческото наследство и подобряване на услугите и 



 

инфраструктурата н сферата на културата” на „План за интегрирано развитие на 

Община Чирпан 2021 г. - 2027 г.”.  
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