ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
СТАЙКО ИВАНОВ ГЕНОВ
Заместник-кмет на Община Чирпан,
Упълномощен със Заповед РД-09-331/18.06.2019 г.
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на
труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG05M9OP0012.040-0105-C01 от 18.06.2019 г. по процедура BG05M9ОP001-2.0.40 ”Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, за Проект „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан”, сключен между Община Чирпан и
Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти”.
Г-жо Председател, дами и господа общински съветници,
На основание чл. 3.8 и чл. 3.9 от Договор №BG05M9OP001-2.040-0105-C01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020, по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в Община Чирпан” сключен на 18.06.2019 г., Община Чирпан има право и ще
подаде искане за авансово плащане, за което е необходимо издаването на Запис на заповед от
Кмета на Община Чирпан в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес:
1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган,
представлявано от Зорница Русинова – заместник-министър, в качеството на ръководител на
УО.
Авансовото плащане е в размер на 20% от сумата, посочена в член 2.1 от договор №
BG05M9OP001-2.040-0105-C01 - 188 538.51 лв. Необходимо е и решение на Общински съвет
Чирпан за упълномощаване/оправомощаване кмета на община Чирпан за издаване на Запис на
заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно чл. 8 от Наредба № Н-3/22.05.2018г. на
Министерство на финансите за определяне на правилата за плащания, за верификация и
сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за
осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по
оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество и чл. 3.8 и
3.8.1 и 3.9 от договор №BG05M9OP001-2.040-0105-C01 и Ръководство на бенефициента за
изпълнение и управление на проекти по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Авансовото плащане, което ще бъде
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подадено, е на стойност 37 707.70 лв. /тридесет и седем хиляди, седемстотин и седем лева и
седемдесет стотинки/.
С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по
проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан”,
сключен между Община Чирпан и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, с адрес - гр. София,
1051, ул. „Триадица" №2, ЕИК 000695395, представлявано от Зорница Русинова в качеството й
на ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020, Общинският съвет –Чирпан:
РЕШИ:
Упълномощава кмета на Община Чирпан, Кичка Тонева Петкова да подпише, като
издател Запис на заповед, като неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски,
без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер, срещу
представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя Министерството на труда и
социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, с адрес: град София, ул. Триадица № 2, сумата от 37 707.70
лв. /тридесет и седем хиляди, седемстотин и седем лева и седемдесет стотинки/, покриваща
пълния размер на искания аванс по административен договор №BG05M9OP001-2.040-0105C01 от 18.06.2019 г.

Вносител:………………......…
СТАЙКО ГЕНОВ
Заместник-кмет на Община Чирпан,
Упълномощен със Заповед РД-09-331/18.06.2019 г.

Съгласувал:………........………
ИВАНКА ПЕТРОВА
Юрисконсулт на Община Чирпан
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