
 

  

ДО 
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НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 
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ОТ 

ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Доставка и монтаж на 

кухненско оборудване на ДГ „Слънце” 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 

финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. 

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Чирпан изразява своето желание да кандидатства с проект „Доставка и 

монтаж на кухненско оборудване на ДГ „Слънце” 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 

финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" 

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

Основни дейности ще бъдат: 

 

1. Закупуване на оборудване за кухненско помещение. 

 

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 „Доставка и монтаж на 

кухненско оборудване на ДГ „Слънце” 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 финансирана по 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

2. Дейностите по проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване на ДГ 

„Слънце” гр. Чирпан”, попада в обхвата на Приоритет 3 „Развитие на системите на 

образованието, здравеопазването, социалните и младежки дейности; Осигуряване на 

заетост и личностна изява.”, на „План за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 г. 

- 2027 г.”. 
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