
 
  
 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   З А   Р Е Ш Е Н И Е 
 

ОТ 

КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на труда 

и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG05M9OP001-2.004-0030-

C01 от 05.08.2016 г. по процедура BG05M9ОP001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“, за 

Проект „Заедно за нашето бъдеще”, сключен между Община Чирпан и Министерство на труда и 

социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти”. 
 

            Г-жо  Председател, дами и господа общински съветници, 

 

На основание чл. 3.8 и чл. 3.9 от Договор №BG05M9OP001-2.004-0030-C01 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване”, по проект „Заедно за нашето бъдеще” сключен на 05.08.2016 г. между 

община Чирпан и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти”, с адрес - гр. София, 1051, ул. 

„Триадица" №2, ЕИК 000695395. 

 

Община Чирпан има право и ще подаде искане за авансово плащане, за което е 

необходимо издаването на Запис на заповед от Кмета на Община Чирпан в полза на 

Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, 

ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Лилия Стоянович – 

Ръководител на УО. Авансовото плащане е в размер до 20% от сумата, посочена в член 3.4 от 

договор № BG05M9OP001-2.004-0030-C01 (294 622,25 лв.). Необходимо е и решение на 

Общински съвет Чирпан за одобряване на Запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг 

съгласно чл. 8 от Наредба №Н-3 от 8.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за 

верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни 

разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната 

година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество и 

чл. 3.8 и 3.8.1 и 3.9 от договор №BG05M9OP001-2.004-0030-C01 и Ръководство на бенефициента 

за изпълнение и управление на проекти по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие”. Авансовото плащане, което ще бъде подадено, е на стойност 58 924.45 лв. 

/петдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/.  

 С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния   

https://eumis2020.government.bg/Report/s/710a8234-f632-4a9e-b3e0-1ccdca12c85a/BFPContract
https://eumis2020.government.bg/Report/s/710a8234-f632-4a9e-b3e0-1ccdca12c85a/BFPContract
https://eumis2020.government.bg/Report/s/710a8234-f632-4a9e-b3e0-1ccdca12c85a/BFPContract
https://eumis2020.government.bg/Report/s/710a8234-f632-4a9e-b3e0-1ccdca12c85a/BFPContract
https://eumis2020.government.bg/Report/s/710a8234-f632-4a9e-b3e0-1ccdca12c85a/BFPContract


 
 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 

приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по проект 

„Заедно за нашето бъдеще”, сключен между Община Чирпан и Министерство на труда и 

социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти”, с адрес - гр. София, 1051, ул. „Триадица" №2, ЕИК 000695395, представлявано от 

Лилия Стоянович в качеството й на ръководител на управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Общинският съвет –Чирпан: 

 

РЕШИ: 

 
 

Упълномощава кмета на Община Чирпан Кичка Тонева Петкова да подпише Запис на 

заповед, без протест и разноски, платим на предявяване в полза на Министерството на труда и 

социалната политика в размер на 58 924.45 лв. /петдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и 

четири лева и четиридесет и пет стотинки/ за обезпечаване на 20 % авансово плащане по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.004-0030-C01 от 

05.08.2016 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна 

ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по проект „Заедно за 

нашето бъдеще”, сключен между Община Чирпан и Министерство на труда и социалната 

политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител:………………......… 

КИЧКА ПЕТКОВА  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал:………........……… 

АНАСТАСИЯ ДОНЧЕВА 

Главен юрисконсулт 

https://eumis2020.government.bg/Report/s/710a8234-f632-4a9e-b3e0-1ccdca12c85a/BFPContract

