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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” 2022 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 2022 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 2022 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: Основно обновяване на открити площадки за игра в ДДЯ „Д-р Иван 

Софкаров”,  гр.Чирпан. Предвижда се ремонт на съществуващите  и изпълнение на нови огради, в 

участъците, където липсват, по границите на имота, с врати за пешеходен достъп, ремонт на 5 броя 

детски площадки на открито с монтаж на подходящи съоръжения за игра и настилки- 

самостоятелни за всяка група. 

Финансовата рамка на проектно предложение е, както следва: 
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1. Общ бюджет – 255 443 лв. с ДДС; 

2. Съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет – или 135 640 лв. - 53,1%; 

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

бюджет или 119 803 лв.  

          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 – Чирпан да даде своето съгласие за кандидатстване по проект 

„Красива България” 2022 година и поема ангажимента да осигури финансов принос в размер на 

135 640 лв 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” 2022 година  

с обект: Основно обновяване на открити площадки за игра в ДДЯ „Д-р Иван Софкаров”,   

гр.Чирпан. 

2. Приема да осигури финансов принос в размер на 135 640 лв с ДДС. 
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ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал: 

 

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА 

Гл. юрисконсулт в Община Чирпан 
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инж. ЯНКА МУЩАНОВА 

Ст. експерт „ЕПП” в Община Чирпан 
 


