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ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по  Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-88/17.09.2018г. и  номер от 

ИСУН- BG16RFOP001-1.022-0003-C01   проект  „Изграждане на нови социални жилища 

в град Смолян”,  финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по 

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие 2014 - 2020“. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039  

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.  

Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи 

реализацията на ИПГВР, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата 

концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-

то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие 

на България за периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за 

изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 лв. 

 На 17.09.2018 г. Община Смолян подписа договор за безвъзмездна финансова 

помощ BG16RFOP001-1.022-0003-C01  и изпълнява проектно предложение с наименование  

„Изграждане на нови социални жилища в град Смолян” на стойност 1 864 690,11 лв. ( 

един милион осемстотин шестедесет и четири хиляди шестотин деведесет лева и 

единадесет  стотинки) и продължителност 30 месеца.  

 Проект "Изграждане на нови социални жилища в град Смолян" цели осигуряване 

на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в 

неравностойно положение. С изграждането на този тип жилища ще се осигури 

пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло 

и  подпомогне справянето с тяхната сегрегация, изолация и изключване.  

Предвижда се изграждане на 5 етажна жилищна сграда, включваща 35 броя социални 

жилища, със следното разпределение: 

• Жилище тип 1 - едностайни – 11 броя; 

• Жилище тип 2 – двустайни  – 6 броя; 

• Жилище тип  3 – тристайни  – 11 броя; 

• Жилище тип 4 – четиристайни – 4 броя; 

• Жилище за хора с увреждания – 3 броя. 

Съгласно изискванията мястото за изграждане на социалните жилища е в един от 

централните  жилищни комплекси в зоната с преобладаващ социален характер на ИПГВР и 

с осигурен достъп до образователна и социална инфраструктура (училище, детска градина, 

болница, социални услуги и др) и добри комуникации  с останалата част от града. 

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, 

извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта. 

Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Смолян в качеството й на 

бенефициент по програмата има право да получи авансово плащане в размер на 652 641,54 

( шестстотин петдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и един лев и петдесет и четири  

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 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 авансовото плащане в размер 652 641,54 ( шестстотин петдесет и две 
хиляди шестстотин четиридесет и един лев и петдесет и четири  стотинки), 

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

финансова помощ по  Административен договор № РД-02-37-88/17.09.2018г. и  номер от 

ИСУН- BG16RFOP001-1.022-0003-C01   проект  „Изграждане на нови социални жилища в 

град Смолян,  финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по 

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян. 

 

 

Приложения:  

1. Бланка за запис на заповед.  

 

 

ВНОСИТЕЛ:       /П/ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

 

 


