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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

 

ОТ НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по  Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и  номер от 

ИСУН- № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на 

лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  по процедура за 

директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Община Смолян е бенефициент по процедура за директно предоставяне № 

BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреждания”, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ 

на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.  Целите на процедурата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедурата са  подобряване на регионалната 

социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за възрастни 

и хора с увреждания в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и 

Плана за действие за изпълнението й. 

 На 12.12.2018 г. бе подписан договор  за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-5.002-0024-С01 между Община Смолян  и Министерството за регионално 

развитие и благоустройство за изпълнение на проект с наименование „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” на 

стойност 553 059,61 лв. ( петстотин петдесет и три хиляди и петдесет и девет лева и шейсет 

и една стотинки) и продължителност 24 месеца.  

 Проектът предвижда ремонт - вътрешно преустройство на съществуваща 

сграда в гр. Смолян (Тубдиспансер), обзавеждане и оборудване  за разкриване на социална 

услуга "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства“. За целта ще бъде извършено вътрешно преустройство на съществуващата 

сграда с отпаднало предназначение. За нуждите на центъра ще бъдат използвани първия и 

част от втория етаж на сградата. За изпълнението на ремонтните дейности са разработени 

технически проекти при спазване на функционалните изисквания и насоки за изграждане 

на такъв тип инфраструктура като вътрешното преустройство се проектира в съответствие 

с насоките за кандидатстване и посочените в тях градоустройствени, ситуационни, 

композиционни и функционални изисквания към сградата и помещенията, предвидени за 

този тип социална услуга. Капацитетът на центъра ще бъде 40 човека. 

 Целта на проекта е да бъде осигурена подходяща и ефективна социална 

инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нова качествена социална услуга за 

възрастни хора с различни форми на деменция в гр. Смолян в съответствие с Плана за 

действие за периода 2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна 

грижа. 

Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация 



на обекта, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация и 

управление и отчитане на проекта. 

 

Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Смолян в качеството 

й на бенефициент по програмата има право, след сключване на договор с изпълнител на 

строително-ремонтните работи по проекта, да получи авансово плащане в размер на 

193 570,86 ( сто деветдесет и три хиляди петстотин и седемдесет лева и осемдесет и шест 

стотинки), представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от предоставената от УО 

безвъзмездна финансова помощ, описани в член 15, т.1. от горепосочения договор, 

необходими й за частично обезпечаване на предвидените дейности в рамките на проекта.   

 Съгласно чл. 16, т. 3. от Общите условия по договора за безвъзмездна помощ е 

необходимо авансовото плащане да бъде обезпечено със Запис на заповед за сума в размер 

на авансовото плащане. Запис на заповед следва да се издаде от Кмета на Общината в полза 

на Управляващия орган на ОП  „Региони в растеж 2014-2020“.  

 

 

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: 

 

Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  

обезпечение на авансово плащане в размер на 193 570,86 ( сто деветдесет и три хиляди 

петстотин и седемдесет лева и осемдесет и шест стотинки), представляващи 35% 

(тридесет и пет на сто) от предоставената от УО безвъзмездна финансова помощ по  

Административен договор № РД-02-37-107/12.12.2018г. и номер от ИСУН- № 

BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  по процедура за 

директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, при условие, че е налице подписан 

договор с изпълнител за строително-ремонтни работи по проекта.  

 

 

Приложения:  

1. Бланка за запис на заповед.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

 

 


