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ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Чирпан 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“ 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 „Обновяване и проектни мероприятия в парк до ОУ „Асен 

Втори” гр.Чирпан”. 

Инвестиционното предложение е за обновяване  в парк до ОУ „Асен Втори” гр. 

Чирпан, УПИ II зеленина, кв. 182 по плана на гр. Чирпан. Разглежданата площ е 4849 м2. 

Разположен е в южната част на града, в жилищен квартал, населен с млади хора с малки 

деца. В непосредствена близост има съществуваща детска градина. Целта на проекта е 



 

изграждането на приятна паркова среда за обитателите на квартала, които живеят в 

близост.  

Изработен е цялостен проект с ясна и хармонична визия. Алеите изцяло се 

променят, като се оформят пейзажни алеи, изградени от бетонови павета в пет размера-

тип есенни листа. Оформят се три основни зони в парка. В централната част на парка се 

обособява зона с богата декоративна растителност, широколистни дървета, треви и цветя. 

В северозападната част се оформя детска площадка за деца от 3-12 години с детски 

съоръжения, паркова мебел и настилка от дървесен мулч. Зелените площи към съседните 

улици се запазват, като там съществуващия равнинен терен се трансформира чрез 

геопластики и се оформят хълмове с различни форми и височини. Хълмовете се 

затревяват, като не се предвижда дървесна и храстова растителност с цел използването им 

за свободни игри, бягане и пикник зони. Хълмовете се изграждат чрез насипване на хумус 

на пластове от 30-50 см, уплътняване с трамбовка и полагане на следващ пласт от 

уплътнен трошен камък на пласт от 20 см. Уплътнената земна маса се покрива с 

геотекстил и се насипва повърхностен слой от хумус с дебелина 10-15 см. 

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 

7.2 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 „Обновяване и проектни 

мероприятия в парк до ОУ „Асен Втори” 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 „Обновяване и проектни мероприятия в парк до ОУ 

„Асен Втори” гр.Чирпан” попадат 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.”.  
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