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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2023 година 

 

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Към настоящия момент се провежда кампания за набиране на проектни предложения за участие по 

проект „Красива България” през 2023 г., който е част от програмата на Министерство на труда и социалната 

политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и всяка година се 

финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда. 

Мерките, по които може да се кандидатства за бюджет 2023 на Проект „Красива България” са 

следните: 

– мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”; 

– мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”; 

– мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 

Община Чирпан има намерение да кандидатства по Мярка М02 „Подобряване на социалната 

инфраструктура” с обект: Ремонт на сградата на медицински център „Д-р Николай Тошев”, гр.Чирпан. 

Целта на проекта е фасадно обновяване на сградата, топлоизолация, силиконова мазилка и подмяна на 

старите дървени врати в едно със съпътстващите дейности и изграждане на нова мълниезащитна 

инсталация. 

 

Финансовата рамка на проектно предложение е, както следва: 

1. Общ бюджет – 265 957 лв. с ДДС; 

2. Съфинансиране от кандидата (най-малко 50% от общия бюджет) 60% – или 159 574 лв. 

3.   Финансиране от ПКБ - 106 383  лв. (при обекти без обучение – най-много 120 000 лв. с ДДС от 

общия бюджет)  

          С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 13, ал. 2 от Закона за публични финанси, предлагам Общински съвет – 
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Чирпан да даде своето съгласие за кандидатстване по проект „Красива България” 2023 година и поема 

ангажимента да осигури финансов принос в размер на 159 574лв с ДДС. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

чл. 13, ал. 2 от Закона за публични финанси, Общински съвет – Чирпан:  

 

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България” 2023 година  с обект: 

Ремонт на сградата на медицински център „Д-р Николай Тошев”, гр.Чирпан. 

2. Приема да осигури финансов принос в размер на 159 574 лв. с ДДС. 
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ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал: 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Гл. юрисконсулт в Община Чирпан 

 

 

Изготвил: 

 

инж. ЯНКА МУЩАНОВА 

Ст. експерт „ЕПП” в Община Чирпан 
 


