ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Средства, необходими през 2023 г., за изпълнение на проект за
транснационално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607 по под мярка
19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни
групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Сдружение МИГ – Чирпан подготви проектно предложение за транснационално
сътрудничество „Да усетим аромата на билките” за кандидатстване по процедура №
BGRDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториална и
транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ за транснационално сътрудничество за водещия
партньор и за всеки един от партньорите е до левовата равностойност на 100 000 евро
или сумата от 195 512 лева, която включва следните дейности и разходи, които са
задължителни съгласно условията за кандидатстване по процедурата:







РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ /
информационни срещи и съвместни партньорски събития/ – 2 364,00 лв.
РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ / външни експерти, поддръжка на секция в
електронната страница на МИГ, публикации в местни печатни медии, рекламни
материали, писмени и симулантни преводи, застраховка на активите закупени по
проекта/– 25 848,00 лв.
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ / координатор, командировки, съвместни срещи с
партньорите по проекта/ – 28 800,00 лв.
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ /закупуване на преносим компютър за
нуждите на проекта/ – 3 500,00 лв.
РАЗХОДИ ЗА СМР /Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради с
идент. 81414.502.1271.5 и 81414.502.1271.8 по КККР в КУЛТУРНО
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в УПИ I - кв.99 по плана на гр. Чирпан, ПИ с
идент.81414.502.5 и 81414.502.8 по КККР – Чирпан/ – 135 000,00 лв.

За подготовка изпълнението на проектното предложение и съгласно Условията
за кандидатстване по процедурата и съгласно ЗОП МИГ е провела пазарни консултации
за определяне на стойността на СМР за обект Реконструкция и преустройство на
съществуващи сгради с идент. 81414.502.1271.5 и 81414.502.1271.8 по КККР в
КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в УПИ I - кв.99 по плана на гр. Чирпан,
ПИ с идент.81414.502.5 и 81414.502.8 по КККР – Чирпан.

Пазарните консултации са се провели през периода 20.09.2022г. – 30.09.2022 г.
чрез публикуване на покана за пазарни консултации в сайта за Електронни обществени
поръчки. След приключване на крайния срок са получени общо три ценови оферти.
Стойността на най-ниската ценова оферта е в размер на 198 437,02 лв. без ДДС или
общо с ДДС 238 124,42 лв. Съгласно подготвения и съставен бюджет на проектното
предложение стойността на заложените СМР, която може да бъде финансирана с
проекта е 135 000,00 лв.
С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан да
приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с кандидатстването и изпълнението на проектно
предложение за транснационално сътрудничество „Да усетим аромата на билките”, по
процедура № BGRDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за
вътрешнотериториална и транснационално сътрудничество, по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни
групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.,
Общински съвет – Чирпан дава своето съгласие Община Чирпан да отпусне субсидия в
размер на 103 124,42 лева в рамките на 2023 г. за дейност „Реконструкция и
преустройство на съществуващи сгради с идент. 81414.502.1271.5 и 81414.502.1271.8
по KKKP в културно-информационен центьр в УПИ I - За градина, кв.99 по плана на гр.
Чирпан, ПИ с идент. 81414.502.5 и 81414.502.8 по KKKP – Чирпан“.

ВНОСИТЕЛ: ………………………….
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
Кмет на Община Чирпан
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Димитър Славов
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