
 

 

 

 

 

 

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно:  Реализация на Етап 2 – „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улица 

„Димитър Благоев“ /Ларго/ от ос.т. 658 до ос.т. 677 по плана на гр. Чирпан“ на обект  

„Реконструкция на участъци от улици „Димитър Благоев” и „Еделвайс” в гр. Чирпан”. 

 

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С ПМС № 360/10.12.2020 г. са отпуснати на Община Чирпан средства за обект: 

„Реконструкция на участъци от улици „Димитър Благоев” и „Еделвайс” в гр. Чирпан” , 

който към настоящият момент се изпълнява. Обектът е разделен на два етапа: 

Етап 1 - „Реконструкция и благоустрояване на улица „Димитър Благоев” от о.т. 

136 до о.т. 677 и улица „Еделвайс”; 

Етап 2 – „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улица „Димитър 

Благоев“ /Ларго/ от ос.т. 658 до ос.т. 677 по плана на гр. Чирпан“ 

Първият етап на проекта е с приключено проектиране и издадено Разрешение за 

строеж през 2020 година, което доведе до стартиране провеждането на процедура по 

ЗОП за избор на изпълнител още в края на 2020 г. Обществената поръчка приключи със 

сключването на договор за възлагане на СМР. Към настоящия момент обектът е в 

процес на изпълнение,  като предстои приемането на обекта и извършване на 

окончателното разплащане на извършените СМР. 

Етап 2 бе възложен за проектиране на сметка на Община Чирпан след приемане 

на бюджета за 2021 година. Проектът премина законовите съгласувателни процедури и 

бе издадено Разрешение за строеж, влязло в сила на 29.10.2021 г. 

За изпълнението на обекта като цяло, по ПМС № 360/10.12.2020 г.  са отпуснати 

на Община Чирпан средства в общ размер на 1 200 000 лв. с ДДС. 

Съгласно проведена процедура по ЗОП и сключен договор за изпълнение на 

СМР стойността на етап 1 е  882 005,40 лв. с ДДС. 

Остатъчният размер на средствата, с които следва да се покрие изпълнението на 

етап 2 е 317 994,60 лв. с ДДС. 

Стойността на вторият етап съгласно разработената от проектантите КСС на 

обекта е  399 962.88 лв. с ДДС. Посоченото води до недостиг на средства в размер на 81 

968.28 лв. с ДДС.  

Предмет на финансиране е извършването на ремонт на една от основните улици 

в град Чирпан /ул. „Димитър Благоев“/, изпълнението на СМР по ПМС е в пряка 

зависимост от изместването на електропреносната мрежа от ЕВН под земята. Това 

доведе до забавяне в изпълнението на СМР на първи етап и временни спирания и 

подновявания на строителството.  

С акт 10 от 22.07.2021 г. бе временно спряно строителството на обекта, поради 

ремонтни работи /полагане на ел. кабел, изместване на ел табла/ по северния тротоар на 



ул. „Димитър Благоев” и западния тротоар на ул. „Еделвайс” от Електроразпределение 

ЮГ” ЕАД”. С акт 11 от 22.11.2021 г. е подновено изпълнението на СМР на обекта, 

поради приключил ремонт на електро преносната мрежа от ЕВН. Крайният срок за 

изпълнение на СМР на етап 1, предвид временното спиране и подновяване 

изпълнението на СМР, е 30.03.2022 г. 

Горепосочените обстоятелства налагат да се изчака приемането на 

окончателното изпълнение на етап 1, за да се прецени дали са налице остатък от 

неусвоени средства по него, които да се пренасочат към етап 2, като окончателно ще 

бъдат уточнени източниците на финансиране на етап 2 и правно обосновано стартиране 

на процедура по ЗОП за избор на изпълниел за обекта по Етап 2. 

С цел спестяване на технологично време и предвид своевременно стартиране 

изпълнението на втори етап, предлагам  да бъде взето принципно решение от страна на 

Общински съвет, като разликата в средствата, които не достигат, при необходимост да 

бъдат осигурени като съфинансиране от страна на Общината. 

С вземането на това решение, Община Чирпан ще може да обяви обществената 

поръчка за избор на изпълнител на Етап 2, като при приключване изпълнението на етап 

1 и издаването на Акт 15 ще се установи реалният размер на средствата, които ще 

трябва да бъдат осигурени от бюджета на Общината. Ако са налице неусвоени средства 

по първият етап, те автоматично ще бъдат използвани за изпълнението на етап 2.  

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 да 

осигури финансов принос в размер на 81 968.28 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. Приема да осигури финансов принос в размер на 81 968.28 лв с ДДС. за 

изпълнение на обект „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улица 

„Димитър Благоев“ /Ларго/ от ос.т. 658 до ос.т. 677 по плана на гр. Чирпан“. 
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