
 

 

 

 

 

 

 

 

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 ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура BG16M1OP002-1.009 

“Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020 с проект с наименование „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води 

и довеждащи колектори в гр. Чирпан“. 

 

Г-жо Председател, дами и господа общински съветници, 

Община Чирпан е допустим кандидат по Процедура BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение 

на ранни ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 за 

инвестиционни дейности във ВиК системата на гр. Чирпан, съответстващи на положителното 

становище на инициативата ДЖАСПЪРС. Общинската администрация е предприела мерки 

за изготвяне на инвестиционен проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни 

води в гр. Чирпан“, включително съпътстваща инфраструктура.  

Община Чирпан подаде проектно предложение по процедурата на 30.09.2016 г., в 

съответствие с Решение №139/27.09.2016 на Общински съвет – Чирпан, като обхвата на 

проекта включваше изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждаща 

инфраструктура, съгласно препоръките на ДЖАСПЪРС и МОСВ.  

В хода на оценката на проектното предложение, Управляващият орган на ОП „Околна 

среда“ 2014-2020 направи препоръка за включване на част от канализационната мрежа в 

обхвата на проекта. Община Чирпан изготви всички необходими преработки на проектната 

документация, като актуалните финансови параметри на проекта са следните: 

- Прогнозен общ бюджет на проекта – 15,020,421.58 лв. с ДДС 

- Допустими за финансиране разходи по програмата - 12,533,542.48 лв. 

- Общинско съфинансиране по проекта, изчислено на базата на финансовия анализ - 

12.63% /при минимално изискуемо по процедурата 10%/, възлизащо на 1,582,986.42 лв.  

- Недопустими за финансиране разходи по програмата /разходи за ДДС/ - 2,486,879.10 лв. 

 

Условията на процедурата изискват Община Чирпан да осигури документи за 

осигуряване на собственото финансово участие, покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. и на 

недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта, на етапа на 

кандидатсване по проекта. С тези документи Община Чирпан следва да удостовери на етапа 

на подаване на проектното предложение, че:  

➢ разполага с налични финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта, за да извърши разплащания към изпълнители, преди средствата 

да му бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г.; 

➢ разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на допустими 

разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г., вкл. 

собствения принос, установен в АРП; 

➢ разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на недопустимите 

разходи (ако е приложимо), присъщи и необходими за изпълнение на проекта. 



Като доказателство за изпълнение на горепосочените изисквания Община Чирпан 

може да представи Решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на 

съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция, както и  

документ, удостоверяващ намерение за финансиране от ФЛАГ. 

С оглед необходимостта от вземане на решение с новите параметри на проекта е 

необходимо да бъде отменено съществуващото Решение № 139/27.09.2016 г. на Общински 

съвет гр.Чирпан. 

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме 

следния: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и насоките за кандидатстване по по Процедура BG16M1OP002-1.009 

“Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020 

 

Общинският съвет - Чирпан реши:  

 

1. Отменя свое Решение № 139/27.09.2016 г.; 

2. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по Процедура BG16M1OP002-1.009 

“Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020 с проект с наименование „Изграждане на пречиствателна станция за 

отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан“; 

3. Дава съгласие Община Чирпан да осигури собствено финансово участие в размер 

1,582,986.42 лв., или 12,63%, от допустимите разходи по проекта. 

4. Дава съгласие Община Чирпан да осигури първоначалните допустими разходи по 

проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. и на 

недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта. 

5. Дава съгласие Община Чирпан да осигури собствени средства за собствено финансово 

участие до 82 986,42 лв.  

6. Дава съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или 

друга финансова институция, включително фонд ФЛАГ, за разходите за собственото 

финансово участие на Община Чирпан, първоначалните допустими разходи по 

проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 и на 

недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта, както 

следва 

➢ кредит в размер до 1 500 000 лв. за осигуряване на собственото финансово 

участие на Община Чирпан за финансирането на проекта; 

➢ кредит в размер до 2 000 000 лв. за осигуряване на мостово финансиране за 

първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат 

възстановени от ОПОС 2014-2020 и на недопустимите разходи, присъщи и 

необходими за изпълнението на проекта, включително разходите за данък 

добавена стойност. 

 

Вносител:………………......… 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

Съгласувал:………........…… 

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Главен юрисконсулт 


