
1 

 

 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СМОЛЯН 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

От Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
 
Относно: Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 
2016 година 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 
Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в 
страната. Той ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие 
по заетостта.  

Във връзка с необходимостта от привеждане на сградите на държавните и общински 
институции в съответствие с изискванията на нормативната уредба за хората с увреждания, както 
и от създаване на комфортни условия на труд на заетите в държавните/общинските институции 
родители чрез осигуряване на грижа за техните деца, на 12.07.2016г. ПКБ публикува покана за 
финансиране на проекто-предложения по следните две нови мерки:   
- Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”; 
- Мярка М02-02 „Занимални за деца на родители, работещи в администрация”. 

Относно: МЯРКА М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА 
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ”: 

Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на 
обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на 
хората с увреждания.  

По мярка М01-01 могат да се финансират строително-монтажни/ремонтни работи 
(СМР/СРР), чрез които съществуващи сгради (държавна или общинска собственост) се 
привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. Тези 
СМР/СРР са за създаване на достъпни:  
- елементи за преодоляване на различни нива (стълби, отговарящи на изискванията за 
достъпност, рампи, подемни платформи и асансьори);  
- входни и комуникационни пространства в сградите; 
- помещения и пространства за общо ползване;  
- санитарно-хигиенни и спомагателни помещения.  

Община Смолян е допустим кандидат по мярка М01-01. 
Максималната стойност на общия бюджет за едно проекто-предложение по мярка М01-01 

е 170 000 лв. с ДДС, а минималната – 30 000 лв. с ДДС. Финансирането от ПКБ е максимум 90% 
от общия бюджет за проекто-предложението, а съфинансиращата вноска от кандидата – 
минимум 10% от него. 

Разпределението на бюджета за всяко проекто-предложение по всяка една от мерките е, 
както следва:  
- 95% за СМР/СРР и/или за оборудване/обзавеждане; 
- 5% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ. 

Повече информация за мерките може да бъде намерена на официалната страница на 
проект Красива България: http://www.beautifulbulgaria.com/bg/ 
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Община Смолян води последователна политика за привеждане на обществените сгради- 
общинска собственост в съответствие с изискванията за осигуряване на достъпна среда за хора с 
увреждания. Предвид нуждите и възможностите и наличната проектна готовност за 
кандидатстване по Проект „Красива България“, считам за целесъобразно да бъде подготвен и 
внесен проект за осигуряване на достъп от ул. Дичо Петров и от паркинга, обслужващ културния 
комплекс до Регионална библиотека „Николай Вранчев“, картинна галерия и музей, както и да 
бъде изградена тоалетна за инвалиди в Регионална библиотека „Николай Вранчев“.  

Крайният срок за внасяне на проектните предложения е 12.08.2016г.. 
С оглед на технологично необходимото време за изготвяне на качествено проектно 

предложение и при отчитане на крайния срок за внасянето му е необходимо допускане на 
незабавно предварително изпълнение на административния акт, тъй като всяко забавяне би 
осуетило или сериозно затруднило изпълнението на акта и би довело до невъзможност за изготвяне на 

на проектно предложение или до недостатъци в него, което засяга обществените интереси и води до 
пропускане на ползи от реализирането на мярката. 

Поради тази причина считам, че са налице предпоставките за прилагане на разпоредбата на 
чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвиждаща допускане на предварително 
изпълнение. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.6, 12 и 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.60, ал.1 от 
Административнопроцесуалния кодекс предлагам на Общински съвет -  Смолян да приеме 
следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
1. Възлага на Кмета на община Смолян да подготви и внесе проектно предложение по проект 

„Красива България“, мярка М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА 
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ”. 

2. Дава съгласие за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 10% от бюджета 
на проекта или максимум 17 000 лева.  

3. Допуска предварително изпълнение съгласно чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

ВНОСИТЕЛ: ………………… 

                      /Николай Тодоров Мелемов/ 


