
 

  

 

 

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 „Закрито тренировъчно спортно игрище в терена на 

училище „Отец Паисий”, с. Зетьово”. 

Инвестиционното предложение е за изграждане  закрито спортно игрище в УПИ I-

"За училище", кв.51, по плана на с. Зетьово, община гр. Чирпан. То ще се изгражда от 

сглобяема конструкция покрита с мембранно покритие. Предвижда се изграждането на 

две футболни игрища. Външните габарити на покритието на закритото игрище са с 

размери 44,24 м х 24,18 м. Покритото игрище ще бъде достъпно от четири входа/изхода, 

разположени в двата края на закритото игрище, като служат и за евакуационни изходи. В 

имота са осигурени 5 паркоместа, като едното е предвидено за хора в неравностойно 

положение. Целта на проекта е изграждането на съвременна и удобна среда за учебна 

дейност, игра и забавление на децата в училището в село Зетьово.  

 

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения, 

задължително изискуемите документи, който 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 „Закрито тренировъчно 

спортно игрище в терена на училище „Отец Паисий”, с. Зетьово” 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 „Закрито тренировъчно спортно игрище в терена на 

училище „Отец Паисий”, с. Зетьово” 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.”, Мярка 2.5. Благоустрояване на публични 

проестранства и терени за озеленяване, спорт и отдих. 
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