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ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 
ОТНОСНО: Промяна на Споразумение между кандидат и партньор, което регламентира 

разпределението и изпълнението на дейностите при осъществяването на проект „По-добро 
бъдеще чрез включващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна закрила”, Приоритетна ос 2 и 3.  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

  
С решение №6/03.12.2015 г. Общински съвет - Смолян даде съгласие Община Смолян да 

кандидатства с проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“ по оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” процедура BG05M2OP001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила” и сключване на Споразумение между кандидат и партньор за целите на 
изпълнение на проекта. На 02.08.2016 г. Община Смолян подписа договор за изпълнение на проекта.  

Общата цел на проекта е преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система 
на ученици от етническите малцинствени групи, справяне с изолацията на тези ученици от групата на 
връстниците им, предотвратяване на ранното отпадане от образователната система и последващо 
изключване от пазара на труда.  

В рамките на проекта се проведе проучване сред родителите и децата, относно нагласите и 
нуждите им за интегриране в образователната система. Чрез допълнителна подготовка за усвояване на 
знания по български език, децата от целевата група получават възможност за равен старт със своите  
връстници. Тези занимания се извършват в извънучебно време от преподаватели в училищата-
партньори – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. 
Смилян, включени в проекта. Създадени са клубове по интереси в рамките на училищата, като 
учениците са включени в най-подходящия клуб и/или в допълнително обучение по български език. 
Клубовете и групи по интереси са в областта на здравето и екологичното възпитание, фолклора, 
танците, спорта, изкуството, традиционните занаяти и др. В дейностите участват  445 деца от двете 
училища, партньори на Община Смолян. С цел мотивиране на родителите и активното им и осъзнато 
включване в учебния процес се провеждат срещи под формата на „Училище за родители”. Основните 
теми, които са засегнати са в сферата на превенция на проблемите на децата, произтичащи от 
тютюнопушене, употреба на някои психоактивни вещества, нерационално хранене, лоша хигиена, 
рисково сексуално поведение, неправилна организация на дневните активности, предпазване от 
различни заболявания и др. Проведени са две еднодневни екскурзии за двете учебни заведения до гр. 
Златоград, а за децата от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Смолян и пет дневен лагер в с. Кранево с 
цел сплотяване на децата от отделните етнически групи, подобряване на възприятието на околния 
свят, опознаване на родината и придобиване на навици за пътуване.  
В хода на проекта установяваме, че с оглед ефективното и плавно изпълнение на дейностите и след 

съгласуване с Управляващия орган считаме, че е целесъобразно да извършим две промени в 
разпределението на бюджета по партньори, както следва:  

- Съгласно дейностите, заложени в проекта при първоначалното разпределение на бюджета е 
предвидено Сдружение „Национално сдружение наука” да управлява бюджет от 13 000,00 лв. 
по Дейност 2 – провеждане на проучване сред родителите и децата относно нагласите и 



нуждите им за интегриране в образователната система и 14 704,00 лв. по Дейност 5 – работа с 
родители на ученици от ромското етническо малцинство и провеждане на „Училище за 
родители”.   
Предлаганата промяна е: горецитираните суми: 13 000 лв. по Дейност 2 и  8 800 лв. по Дейност 
5 да бъдат прехвърлени към бюджета на Община Смолян, бенефициент по проекта, като за 
Сдружение „Национално сдружение наука” по дейност 5 остават 5 904,00 лв., които са за 
разходи за психолог и медицинско лице.  

- По Дейност 6 - На Община Смолян е бюджетирана сумата от 2 450,00 лв. за организиране и 
провеждане на съвместно-познавателни дейности - разходи за командировки/. 
Предлаганата промяна е: разходите за командировки да бъдат прехвърлени на учебните 
заведения, партньори по проекта както следва: на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян 
сумата от 1 820,00 лв., а на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Смилян – 630,00 лв. 
Тази промяна в разпределението на финансовия ресурс между партньорите  по никакъв начин 

няма да повлияе негативно върху успешното реализиране и изпълнение на проектните дейности, които 
са ангажимент на Сдружение „Национално сдружение Наука“, чиито експерти подпомагат 
дискусионния процес в „Училище за родители“ чрез включените психолог и медицинско лице, както и 
на избрания изпълнител за провеждане на проучване сред родителите и децата, относно нагласите и 
нуждите им за интегриране в образователната система.  
Промяната в Споразумението между кандидат и партньор в частта – разходи е необходимо да бъде 

извършено след Решение на Общински съвет – Смолян, съответно подписано от  заинтересованите 
страни и представено на УО на ОП „НОИР“.   

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
       Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

Смолян  да приеме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
1. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише анекс за изменение на Споразумение 

между кандидат и партньор в чл. 2 от споразумението, касаещ разпределението на разходите по 
партньори за изпълнението на проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“ по процедура 
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна закрила“ по  Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” с: 

 1)  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Смолян 
2)  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Смилян 
3)  Сдружение „Национално сдружение Наука“ –  гр. София 

 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 
 
 


