
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

 

ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на 

запис на заповед в полза на Администрация на Министерския съвет, в чиято 

структура е Дирекция „Добро управление“, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Добро управление“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор 

№ BG05SFOP001-4.004-0001-C01, за проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - 

Смолян за периода  2019-2021г.“, изпълняван от Община Смолян. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  

 С Решение на Общински съвет Смолян № 987 от 19.11.2018г. бе дадено съгласие 

Община Смолян да подготви и внесе проектно предложение по Процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 на Оперативна 

програма „Добро управление“ (ОПДУ). 

 Община Смолян кандидатства с проект с наименование „Осигуряване 

функционирането на ОИЦ - Смолян за периода  2019-2021г.“ Същият е одобрен и е 

подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на 21.01.2019 

г. с обща стойност на проекта 336 000 лева. 

 В Условия за изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма 

„Добро управление” по процедура BG05SFOP001-4.004 за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с наименование „Осигуряване функционирането на 

националната мрежа от 27 областни информационни центрове 2019-2021 г.“, раздел V. 

Плащания, т.8 Плащания по административния договор за предоставяне на БФП е 

посочено следното: 

 8.2.Управляващия орган извършва авансови плащания по административния 

договор за предоставяне на БФП до 20% от стойността на одобрената БФП по ПРОЕКТА. 

 8.3.Авансовото плащане се извършва след предоставяне на едно от следните 

обезпечения: банкова гаранция, издадена от банка, регистрирана в Република България; 

застрахователен договор по застраховка „Разни финансови загуби”, сключен със 

застраховател, регистриран в Република България; запис на заповед, издаден от общината-

бенефициент, придружен с решение на общинския съвет. Банковата гаранция или записът 

на заповед следва да бъдат изготвени по съответния образец, приложен към Указанията за 

е-отчитане чрез ИСУН по Процедура BG05SFOP001-4.004. Обезпечението за авансово 

плащане е за стойността на аванса, в полза на Администрацията на Министерския съвет, в 

чиято структура е дирекция „Добро управление“ – Управляващ орган на ОПДУ. Срокът на 

валидност на банковата гаранция/ периодът на застрахователното покритие/ срокът за 

предявяване на записа на заповед следва да бъде до 31 декември 2022 г. 

 Предвид горепосоченото и необходимостта от осигуряването на средства за 

качественото изпълнение на проекта, предлагаме Община Смолян да се възползва от 

възможността за авансово финансиране на разходите по него, като размерът на авансовото 

плащане да бъде максимално допустимият – 20 % от БФП, представляващо 67 200 лв. 

(шестдесет и седем хиляди и двеста лева). 

 

 



 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

       Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински 

съвет - Смолян да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1.  Упълномощава  Кмета на Община Смолян да  подпише  запис на заповед по 

утвърдения  образец, в полза на Администрация на Министерския съвет, в чиято структура 

е Дирекция „Добро управление“, Управляващ орган на Оперативна програма „Добро 

управление“ 2014-2020, в размер на 67 200 лв. (шестдесет и седем хиляди и двеста лева), за 

обезпечаване на стойността на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0001-C01 за проект „Осигуряване 

функционирането на ОИЦ - Смолян за периода  2019-2021г.“ 

 

 

 

Приложения:  

1. Бланка за запис на заповед.  

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: //П/ 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

 

 

 

 

 

 

 
 


