
 
 

 

 

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 

РУМЕН ТУНАНОВ 

Зам-кмет на Община Чирпан, 

Упълномощен със Заповед № РД-09-777/21.10.2022 г. 

 

Относно: Даване на съгласие Община Чирпан, да участва като Кандидат за 

Бенефициент с проектно предложение по Първа Покана/29.09.2022, финансирана чрез Interreg 

Danube Region Programme 2021-2027 на Европейска Комисия, въз основа на Регламенти: 

(EU)2021/1060 и (EU)2021/1058 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

конкурентен подбор на проектни предложения и за осигуряване на оборотни средства за 

точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности. 

 

Господин председател, дами и господа общински съветници, 

 

След проведен анализ на допустимост и идентифицирани необходимости, се установи, 

че Община Чирпан, съвместно с партньори от допустимите държави (инструментите ИПП и 

ИССРМС) в териториалния обхват на Програмата, които ще бъдат определени допълнително, 

чрез размяна на писма за намерения и даващи мандат за представителство, има възможност да 

участва като Кандидат за Бенефициент/Водещ Координатор с проектно предложение по Първа 

Покана/29.09.2022, финансирана чрез Interreg Danube Region Programme 2021-2027 на 

Европейска Комисия, въз основа на Регламенти: (EU)2021/1060 и (EU)2021/1058 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения, имайки 

предвид, че краен срок за подаване на проектните предложения съвместната електронна 

система за наблюдение е 21 November 2022, 14:00 hours Central European Time. 

 

Основната мисия на Danube Region Programme 2021-2027 е подобряване на 

институционалната платформа и създаване на устойчива среда за транснационално 

сътрудничество с цел териториална, икономическа и социална интеграция, в съответствие с 

новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. 

Дейностите, които ще се планират, са насочени в обхвата на Цел на политиката (ЦП) 4 

„По-социална и по-приобщаваща Европа — реализиране на европейския стълб на социалните 

права“, Специфична цел (vi) „Засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за 

икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации“, като ще засегне и 

елементи  Специфични цели (i) и (ii) (приобщаващия характер на пазарите на труда и достъпа 

до висококачествена заетост и ученето през целия живот). Обхвата включва съвместни 

партньорски дейности за мониторинг и управление, създаване на съвместни партньорски 

модели за разработване и прилагане на механизми и инструменти (оперативни планове) в 

подкрепа на засилване ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, 

социалното приобщаване и социалните иновации: моделите се разработват въз основа на 

резултатите и препоръките от анализите и съответните доклади към тях, изграждане на малка 

по мащаб инфраструктура за нуждите на демонстрационна и информационна дейност 



(културно наследство и туризъм) на територията на партньорите по проекта, разработване на 

съвместна стратегия за  бъдещи инвестиции въз основа на партньорските модели и др. 

Община Чирпан ще кандидатства с проектно предложение и бюджет между1,500,000.00 

– 1,800,000.00  евро. Безвъзмездното финансиране, което се осигурява от Програмата е 

определени в Споразумението за безвъзмездна помощ и е в размер на 80%, включително ДДС 

(VAT): допустим, ако е невъзстановим (non-deductible VAT is eligible). Собственото 

финансиране е в размер на 20%. Тези средства се разпределят между Партньорите, в зависимост 

от размера на техните бюджети. За българските партньори ще бъде предоставено национално 

съфинансиране от републиканския бюджет в размер на 15% от бюджет в одобрения проект, 

чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране. Останалата част 

(5%) от съфинансирането ще се поеме като собствен принос от партньорите.   

В срока за изпълнение се прилага ритъм на плащане (верификация) на всеки 6 (шест) 

месеца. За целите на процедурата се приема, че Кандидат община разполага с необходимия 

финансов капацитет, когато е представено Решение на Общинския съвет на съответната община 

за осигуряване на оборотни средства, за точното и навременно изпълнение на планираните по 

проекта дейности.  

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Чирпан да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т.8, т.23 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.60, ал.1 от АПК, 

Общински съвет Чирпан 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Чирпан да участва като Кандидат за Бенефициент с проектно 

предложение по Първа Покана/29.09.2022, финансирана чрез Interreg Danube Region Programme 

2021-2027 на Европейска Комисия, въз основа на Регламенти: (EU)2021/1060 и (EU)2021/1058 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения.  

2. Дава съгласие  проектното предложение да бъде осъществено в партньорство със 

съответните организации от страни, съгласно насоките за кандидатстване по процедура за 

подбор на проекти.   

3. Дава съгласие Община Чирпан да осигури временно свободни средства от общинския 

бюджет за финансиране на точното и навременно изпълнение на планираните по проекта 

дейности, до възстановяването на разходите от Програмата. Очакваният бюджет на проекта е в 

размер между1,500,000.00 – 1,800,000.00  евро и при следните условия на финансиране: 

плащане (верификация) на всеки 6 (шест) месеца след одобрение на Технически доклади и 

Финансови отчети. Собственото финансиране е в размер на 20%. Тези средства се разпределят 

между Партньорите, в зависимост от размера на техните бюджети. За община Чирпан 

собственото финансиране е в размер на (5%), съгласно поетите ангажименти за национално 

съфинансиране от републиканския бюджет в размер на 15% от бюджета в одобрения проект, 

чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране.  

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение пред вид крайния срок 

21.11.2022 за подаване на проектно предложение, както следва:  

 Съгласно т.1. и 2. Кметът на Община Чирпан следва да извърши предварителни действия 

за регистрация на Общината в електронната система за мониторинг на програмата, преди 

крайния срок за подаване на проектното предложение. Това действие е задължително; 

 В съответствие с изискванията на програмата е необходимо Община Чирпан в 

качеството си на като Водещ Кандидат/Партньор да изпрати предврително писма за 

намерения/покани за партньорство и получи обратна връзка от Партньорите, с което се 

удостоверява, че Общината има мандат да представлява Партньорския консорциум пред 

Interreg programme на Европейски съюз и да подаде проектно предложение от името на 

всички участващи партньори. Това действие е задължително; 



 Съгласно т.3. и поясненията за ритъм на плащане (верификация) на всеки 6 (шест) 

месеца с еочаква Общински съвет да вземе решение и планира съответните оборотни 

средства, за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности през 

2023 година . 

 

        5. Възлага на Кмета на Община Чирпан да предприеме всички нормативно определени 

действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

Вносител: 

РУМЕН ТУНАНОВ 

Зам-кмет на Община Чирпан, 

Упълномощен със Заповед № РД-09-777/21.10.2022 г. 

 

 

Съгласувал: 

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Гл. юрисконсулт на Община Чирпан 

 


