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Относно: Финансов принос на Община Чирпан за изпълнение на проект „Изграждане на
нова детска градина и ажурна ограда” в с. Свобода, финансиран по Програма „Изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища
2020-2022 г.“ на Министерство на образованието и науката.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към настоящия момент Община Чирпан предприема действия за възлагане на дейности
за изпълнение на проект „Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда” в с. Свобода
по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли,
детски градини и училища 2020-2022 г., одобрена с Решение № 543 от 03.08.2020 г. на
Министерски съвет.
В изпълнение на програмата е утвърден списък за Модул 1 – детски ясли и детски
градини, съгласно който и представеното проектно предложение за „Изграждане на нова
детска градина и ажурна ограда” в с. Свобода, Община Чирпан има право на разход в размер
на 2 000 000 лв. (два милиона лева) с ДДС за сметка на държавния бюджет, като това е
максималният размер на средствата от програмата, които ще получи Община Чирпан въз
основа на фактически отчетени разходи за изпълнение на дейностите по проектното
предложение.
По програмата се допуска представяне на проектни предложения с по-висока стойност
от посочената по-горе, като средствата, надвишаващи максимално допустимите по отделните
модули, се осигуряват като съфинансиране от страна на бенефициента.
Проектът е на стойност със ДДС - 2 423 892,37лв., формирана както следва: строително
- монтажни дейности 2 407 463,37 лв., строителен надзор 10 000 лв., авторски надзор – 5 000
лева, доклад за оценка на съответствието 650 лв. и разходи по заплащане на такси за
съгласуване на технически проект 779 лв.
По програмата се допуска финансиране на обзавеждане и оборудване на сградите на
детските ясли, детските градини и училищата, както и на дворните им пространства в
рамките на максимално допустимото финансиране.
Изпълнението на всички дейности по проекта е с краен срок 31.12.2023 година.
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Реалният размер на средствата за съфинансиране ще бъде уточнен след провеждане на
тръжните процедури по ЗОП за избор на изпълнител на СМР и доставки на оборудване и
обзавеждане.
За дофинансирането ще се търсят и други източници за безвъзмездно финансиране.
Първоначално Община Чирпан стартира с процедура за избор на изпълнител на СМР,
на обща стойност 2 161 720,70 лева индикативна стойност с ДДС, като до 2 млн. лева
финансирането ще бъде по линия на националния бюджет, а остатъкът до размера на
одобрената оферта, ще се дофинансира от Общината.
След провеждането на процедурата за избор на изпълнител на СМР, Община Чирпан ще
проведе и процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане.
Необходимите средства за дофинансиране от страна на Община Чирпан ще бъдат
заложени в бюджета на Общината за 2022 и 2023 година.
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 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 при необходимост финансов принос в размер до 423 982,37 лева с ДДС
за реализирането на проект „Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда” в с.
Свобода, финансиран по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на Министерство на
образованието и науката.
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