ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Осигуряване на финансов ресурс 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 подготвя проектно предложение за транснационално
сътрудничество 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.
За участие в проекта СНЦ „МИГ Чирпан“ е получило покана от МИГ „От
Похорие до Бохор“ Словения. За целта е подписано Споразумение между водещия
партньор и партньорите за изпълнение на съвместни дейности в проекта за
сътрудничество „Да усетим аромата на билките“. Водещ партньор е МИГ „От Похорие
до Бохор“ Словения. Останалите партньори са:
 МИГ „Горна Савиня и долината на Шалек“ Словения
 МИГ „Обсотелие в Козянско“ Словения
 МИГ „Богаство подежеля“ Словения
 МИГ „Разноликост подежеля“ Словения
 МИГ „Чирпан“ България
 МИГ „Самоков“ България
От българска страна водещ партньор ще е СНЦ „МИГ Чирпан“.
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.
За целите на проекта СНЦ „МИГ Чирпан“ предвижда 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, като част от
културно-информационния центьр ще бъде създадена експозиционна зала „С аромат на
лавандула“.
В тази връзка със свое решение № 461 / 30.06.2022 г., допълнено с решение №
501 / 29.08.2022 г., Общински съвет – Чирпан даде съгласие Община Чирпан да учреди
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Чирпан” за срок от 8 /осем/ години върху сградата на бившето туристическо
дружество.

Във връзка с изискването за предоставяне на документи от кандидата и всеки
партньор по проекта – МИГ от България, доказващи наличие на осигурено
финансиране за проекта в размер на не по-малко от 20 на 100 от стойността на заявения
от кандидата или партньора бюджет, е необходимо Общински съвет – Чирпан да даде
съгласие, след одобрението на проекта и сключването на административен договор за
предоставяне на БФП, да се отпуснат средства под формата на временен заем на МИГ –
Чирпан за изпълнение на одобрения проект.
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.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет – Чирпан:
1. Дава съгласие за осигуряване на финансиране на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Чирпан” за участието й като партньор в проект за
транснационално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.607
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. в размер на не по-малко от 20 на 100 от
стойността на заявения максимален бюджет от 195 512 лева, която следва да се
използва за изпълнение на дейностите под формата на временен безлихвен заем
от Община Чирпан.
2. Дава съгласие, след одобрение на проекта и сключване на административен
договор за предоставяне на БФП по процедура № BGRDNP001-19.607 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., да гласува с ново решение отпускането на
сумата на безлихвения заем и срока за възстановяване на осигуреното
финансиране.

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

