ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на
Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г.,
сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния
съвет Атанаска Николова Тотева, ЕИК: 175872167 и ДФ „Земеделие”, по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
СНЦ „Местна инициативна група Чирпан” има сключено Споразумение за
изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 /
21.10.2016 г. с Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. и съгласно чл.7, ал.2, т.2 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане
на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има право да
подаде искане за авансово плащане в размер на 50 % от стойността на публичната
помощ за 2021 г. за текущи разходи и популяризиране.
На основание чл.7, ал.2, т.2 и ал.6 от посочената наредба, за да получи
сдружението заявения аванс от ДФ „Земеделие”, е необходимо същият да бъде
обезпечен със запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на ДФЗ в
размер на 100 % от стойността на авансовото плащане.
В тази връзка ще е необходимо решение на Общински съвет - Чирпан за издаване
на Запис на заповед за авансовото плащане в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100
на сто от стойността на авансовото плащане за 2021 г. в размер до 112 864, 20 лева (сто
и дванадесет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева лева и 20 ст.).
Срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива
срока за изпълнение на годишния бюджет, за който се отнася авансовото плащане,
удължен с 6 месеца.
С оглед на гореизложеното Ви предлагам да вземете следното:

РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/22.10.2016 г. по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключен между СНЦ
„МИГ Чирпан”, седалище и адрес на управление: гр.Чирпан, общ.Чирпан, обл. Стара
Загора, пл. „Съединение” № 1, сградата на Общинска администрация - Чирпан, ет.4,
стая № 9, ЕИК по БУЛСТАТ 175872167, представлявано от Атанаска Николова Тотева,
и ДФ „Земеделие”, Общинският съвет – Чирпан:
1. Упълномощава кмета на община Чирпан да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в
размер до 112 864.20 лева (сто и дванадесет хиляди осемстотин шестдесет и четири
лева и двадесет стотинки), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ РД 50 – 155/22.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ , сключен между СНЦ „МИГ Чирпан“ и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Чирпан да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/22.10.2016 г. по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключен между СНЦ
„МИГ Чирпан“ и ДФ „Земеделие” и да ги представи пред СНЦ „МИГ Чирпан“, които
съответно да ги представят пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Чирпан,
проведено на ... , Протокол № ... , т ... от дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от
........ общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с .... гласа
„за”, ... „против” и „въздържали се” ....., и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет – Чирпан.
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