
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

От Стефан Иванов Радев – общински съветник към Общински съвет - Чирпан 

 

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

Асет Банк АД, обезпечаващ банков кредит 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., 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. 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. 

    

Със свое решение № 291 / 27.07.2017 г. Общински съвет – Чирпан упълномощи 

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 

68 539,58 лв. / шестдесет и осем хиляди петстотин тридесет и девет лева и петдесет и 

осем стотинки / за обезпечение на 100% от заявения размер на авансово плащане за 

2017 г.  МИГ – Чирпан е подал заявка за авансово плащане, но обезпечението, издадено 

от Община Чирпан, е отхвърлено от Държавен фонд „Земеделие”. 

Поради това, че МИГ не може да получи авансово плащане за 2018 г., ще 

използва възможността да получи банков кредит от Интернешъл Асет Банк АД. 

Стойността на авансовото плащане за 2018 г. е в размер на 85 332, 74, намалена 

със 7500 лева представляващи собствен принос и покриваща срока за изпълнение на 

годишния бюджет за 2018 г. или 77 832,74 лева (седемдесет и седем хиляди 

осемстотин тридесет и два лева и 74 ст.). 



          В тази връзка на МИГ - Чирпан е необходимо ново решение на Общински съвет 

- Чирпан за издаване на Запис на заповед за обезпечаване на банков кредит в полза на 

Интернешъл Асет Банк АД в размер на 80 000  / осемдесет хиляди / 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, Общински съвет – Чирпан : 

 

 

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 

Интернешъл Асет Банк АД, в размер на 80 000  / осемдесет хиляди / лева във връзка с  

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  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. 

 

 

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

проведено на 29.03.2018 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 : …………….. 

 

СТЕФАН РАДЕВ 

Общински съветник 

 

 

 

 


