
 

  

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

 

ОТ 

ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на парк 

за обществено ползване  на улица „Васил Левски” в гр. Чирпан”, по под мярка 7.2. 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби 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 7.2. “Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение 

МИГ „Чирпан“, с проект „Реконструкция на парк за обществено ползване  на улица 

„Васил Левски” в гр. Чирпан”. 

 

Целта на проекта е изграждането на приятна паркова среда за обитателите на 

квартала и подобряване начина и условията на живот на гражданите. 

 

Проектът предвижда направа на нови алеи от бетонови павета, рамкирани с 

градински бордюри, изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г. и площадка за 

фитнес на открито за лица над 12 г.  



 

           

Показатели за имота: 

1. Площ на имота:          3670 м2 

2. Обща благоустроена площ        31% 

3. Процент на озеленяване         69% 

 

Технически показатели проект: 

1. Съществуващ поставяем обект:              40 м2     

2. Площ на алейната мрежа:          714 м2 

3. Площ озеленяване:         2524 м2 

4. Площ на Детска площадка за деца от 3 до 12г.:             210,90 м2 

5. Площ на Площадка за фитнес на открито:              171,30 м2 

 

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения, 

задължително изискуемите документи, които трябва да бъдат приложени към пакета 

документи за кандидатстване са: 

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

7.2 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 „Реконструкция на парк 

за обществено ползване  на улица „Васил Левски” в гр. Чирпан” по мярка 7.2. 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на Сдружение МИГ „Чирпан“. 

 



 

2. Дейностите по проект „Реконструкция на парк за обществено ползване  на 

улица „Васил Левски” в гр. Чирпан” попада в обхвата на Приоритет 2 

„Изграждане на техническите инфраструктури, благоустрояване на населените 

места в Общината и опазване на околната среда” на „План за интегрирано развитие 

на Община Чирпан 2021 г. - 2027 г. 

 

 

 

 

Вносител: ………………......… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: ………........……… 

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА 

Главен юрисконсулт 

 

 

 

Изготвил: ………........……… 

ДИЛЯНА СТОЯНОВА 

Ст. Експерт ЕПП, ТСУ и ИК 

 


