
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на 

ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № 

РД50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от 

председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов Ангелов  и Управляващият 

орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представляван от 

Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган съгласно заповед № РД – 462 / 

26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните и по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ “Чирпан” е 

одобрена за финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. със заповед № РД – 09 – 641 / 31.08.2016 г. на ръководителя на 

Управляващия орган по ПРСР 2014 – 2020 г., като на 21.10.2016 г. е подписано 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № 

РД50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от 

председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов Ангелов  и Управляващият 

орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  - МЗХ, 

представлявано от Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган съгласно 

заповед № РД – 462 / 26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Одобреният 

от МЗХ финансов план за изпълнение на Стратегията за ВОМР включва : 

 

- Одобреният бюджет за проекти към Стратегия за водено от общностите местно 

развитие възлиза на 2 933 700 лева 

- Средствата, предназначени за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие възлиза на 977 900 лева. 

 

Съгласно чл.7, ал.3 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. сдружение „МИГ Чирпан” има 

възможност да получи под формата на авансово плащане 50 % от стойността на 

публичната помощ за текущи разходи и популяризиране, одобрена по подмярката. 

Същите са необходими за безпроблемното стартиране и обезпечаване дейността на 

МИГ, свързана с реализиране на Стратегията за ВОМР на територията на община 



Чирпан. В съответствие с разпоредбите на чл.7, ал.4 на НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. 

сумата на авансовото плащане се намалява с размера на осигурения от МИГ финансов 

ресурс за управление на Стратегията за ВОМР, оценен в процедурата по одобрение на 

стратегията по подмярка 19.2., който в случая възлиза на 30 000 / тридесет хиляди / 

лева. След приспадане на тази сума възможният размер на авансовото плащане, което 

„МИГ Чирпан може да получи”, възлиза на 458 950 / четиристотин петдесет и осем 

хиляди деветстотин и петдесет /  лева. 

В случай на авансово плащане на основание чл.7, ал.6 от НАРЕДБА № 1 от 

22.01.2016 г. се изисква банкова гаранция и / или запис на заповед в полза на ДФЗ в 

размер на 100 % от сумата на авансовото плащане. 

Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при записа на 

заповед трябва да покрива срока на изпълнение на стратегията за ВОМР, удължен с 6 

месеца. Гаранцията се освобождава или записът на заповед се връща на издателя след 

изплащане на последната заявка за плащане за срока, за който е извършено авансовото 

плащане. 

„МИГ Чирпан” е неправителствена организация в обществена полза, в която 

членува Община Чирпан. За да стартира дейността си и за да реализира успешно 

Стратегията за ВОМР на територията на община Чирпан, МИГ се нуждае от средства в 

размер на 458 950 лева, с които да осигурява издръжката на МИГ, както и да провежда 

информационни кампании, обучения за потенциални бенефициенти, проучвания и 

анализи за територията. „МИГ Чирпан” е неправителствена организация, която не 

разполага с финансови средства и активи, които могат да обезпечат получаването на 

банкова гаранция. Затова единствената възможност за получаването на авансово 

плащане е издаването на запис на заповед от Община Чирпан, която да обезпечи 

ангажимента по гарантиране на сумата от 458 950 лева. 

 

 

 С оглед на гореизложеното Ви предлагам да вземете следното : 

 

РЕШЕНИЕ 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2, т.1 и ал.3, ал.4 и ал.6 от 

НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., заповед № РД – 09 – 641 / 31.08.2016 г. на 

ръководителя на Управляващия орган по ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на 

заявление за одобрение № 19 – 19 – 2 – 01 – 20 / 31.05.2016 г. с финансов план за 

изпълнение на Стратегията за ВОМР и  Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г. 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” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключено между МИГ 

“Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов 

Ангелов  и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г., представляван от Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган съгласно 

заповед № РД – 462 / 26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните, Общински 

съвет - Чирпан 

 



РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Чирпан Кичка Тонева Петкова да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ”Земеделие” 

в размер на 458 950 лв. / четиристотин петдесет и осем хиляди деветстотин и петдесет 

лева / за обезпечение на 100% от заявения размер на авансово плащане по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г. по 

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” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключено между 

МИГ “Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин 

Йорданов Ангелов  и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г., представляван от Васил Грудев – ръководител на Управляващия 

орган съгласно заповед № РД – 462 / 26.06.2015 г. на министъра на земеделието и 

храните 

2. Възлага на кмета на община Чирпан Кичка Тонева Петкова да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г. по 

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” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Чирпан, 

проведено на 01.12.2016 г., по протокол № …, т. … от дневния ред по доклад с вх. № … 

/ …… г., при кворум от … общински съветници и след проведено съгласно чл.21, ал.1, 

т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно 

гласуване – с … гласа „за”, … „против” и … „въздържали се”, и е подпечатано с 

официалния печат на Общински съвет – Чирпан. 

 

 

 

Вносител : …………….. 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал:............................ 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 


