
 
  
 

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 

околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по административния договор за 

безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 от 06.11.2017 г. по 

процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”, сключен 

между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите. 
 

            Г-жо Председател, дами и господа общински съветници, 

 

На основание т. 3 от административния договор за безвъзмездна финансова помощ 

(АДБФП) №BG16M1OP002-1.009-0003-C01 по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, 

процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”, 

специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси” на приоритетна ос 

1 „Води”, по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи 

колектори в гр. Чирпан” сключен на 06.11.2017 г. между община Чирпан и Министерство на 

околната среда и водите, с адрес - гр. София, п. к. 1000, район Оборище, бул. „Княгиня Мария 

Луиза" №22. 

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 околната среда и водите, с адрес: п. к. 1000 гр. София, район Оборище, бул. 

„Княгиня Мария Луиза" №22, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Нено 

Димов – Ръководител на УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. Авансовото 

плащане е в размер на 1% от общия максимален размер на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ за Проекта, по т. 2.1. от АДБФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 (10 950 

556,06 лв.). Необходимо е и Решение на Общински съвет Чирпан за 

упълномощаване/оправомощаване кмета на община Чирпан за издаване на Запис на заповед, 

издадена 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 т. 3 от АДБФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 и 

Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Авансовото плащане, което ще бъде подадено, е на 

стойност 109 505, 56 лв. /сто и девет хиляди петстотин и пет лева и петдесет и шест стотинки/.  

 С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния   



 
 

 

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 административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ (АДБФП) №BG16M1OP002-1.009-0003-C01 по Оперативна програма „Околна 

среда” 2014-2020, процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – 

компонент 2”, специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси” на 

приоритетна ос 1 „Води”, по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и 

довеждащи колектори в гр. Чирпан”, сключен между Община Чирпан и Министерство на 

околната среда и водите, с адрес - гр. София, 1000, район Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза" 

№22, представлявано от Нено Димов в качеството му на ръководител на управляващия орган на 

Оперативна програма „Околна среда 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 околната 

среда и водите в размер на 109 505.56 лв. /сто и девет хиляди петстотин и пет лева и петдесет и 

шест стотинки/ за обезпечаване на 1 % авансово плащане по административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №BG16M1OP002-1.009-0003-C01 от 06.11.2017 г. по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение 

на ранни ВиК проекти – компонент 2”, специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието 

на водните ресурси” на приоритетна ос 1 „Води”, по проект „Изграждане на пречиствателна 

станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, сключен между Община Чирпан 

и Министерство на околната среда и водите. 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител:………………......… 

КИЧКА ПЕТКОВА  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал:………........……… 

Иванка Петрова 

Юрисконсулт 


