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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 7.2. „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 „Основно обновяване на открити площадки за игра в ДГ 

„Слънце“ гр. Чирпан”. 

Инвестиционното предложение е за ремонт на съществуващите и изпълнение на 

нови огради, в участъците, където липсват, по границите на имота, с врати за пешеходен 
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достъп, ремонт на 6 броя детски площадки на открито с монтаж на подходящи 

съоръжения за игра и настилки- самостоятелни за всяка група, ремонт на настилки на 

терена - подмяна и изпълнение на нови елементи на алейната мрежа. Застроената площ на 

площадки е 2 200 кв. м. 

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения, е 

необходимо към тях да бъдат приложени следните документи: 

1. Решение на общински съвет, за кандидатстване по реда на условията на 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“, финансирана от ПРСР; 

2. Решение на общински съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват на 

общинския план за развитие; 

 

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 „Основно обновяване на 

открити площадки за игра в ДГ „Слънце“ гр. 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“, финансирана от ПРСР; 
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2. Дейностите включени в проект „Основно обновяване на открити площадки за игра 

в ДГ „Слънце“ гр. Чирпан” съответстват на Приоритет 3: „Развитие на системите на 

образованието, здравеопазването, социалните и младежки дейности; Осигуряване на 

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

2027 г.”.  

 

 

Вносител: 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Съгласувал: 

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА 

Гл. юрисконсулт на Община Чирпан 

 

Изготвил: 

РУМЯНА ДЕЛЧЕВА 

Ст. експерт „ЕПП” в Община Чирпан 

 


