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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
  
 

ОТНОСНО: Осигуряване от страна на Община Смолян на временен финансов 
ресурс за текущи разходи за управление на стратегията на „МИГ Девин – Смолян“ по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и 15 от ЗМСМА и въз основа на изпълнение на 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
се учреди СНЦ „МИГ Девин - Смолян“,  покриващ територията на двете общини. В 
резултата на изпълнението на подмярката, беше разработена Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие и документация, която предстои да бъде внесена за одобрение 
пред Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. При кандидатстването освен всички 
останали критерии, по които се присъждат точки на кандидатите е заложено и изискване за 
наличие на осигурен финансов ресурс за управление на стратегията, като при наличие на 
осигурен такъв в размер над 3% от размера на финансовия ресурс за управление на 
стратегията за ВОМР се предвиждат 5 точки допълнително. За успешното кандидатстване и 
в последствие реализиране на стратегията и последващите дейности свързани с 
изпълнението на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 
от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е 
необходимо осигуряването на финансов ресурс за временно подпомагане дейността на 
сдружението. 

В тази връзка и в изпълнение на критериите включени в НАРЕДБА № 22 от 14 
декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е 
необходимо да се осигури финансов ресурс за управление на стратегията в размер на 16 000 
лева. Финансов ресурс в същия размер ще бъде осигурен солидарно и от Община Девин. 



Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Приложение № 9 към чл. 29, ал.1 от 
НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. е необходимо да се вземе следното: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Дава съгласие за осигуряване на временен финансов ресурс в размер на 16 000 
/шестнадесет хиляди/ лева на СНЦ „МИГ Девин - Смолян“, която ще бъде 
предоставена на МИГ след одобрението на СВОМР и подписването на договора по 
подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие. 

2. След приключване на проектните дейности и възстановяването й от МЗХ сумата ще 
бъде възстановена на община Смолян. 

3. Възлага на кмета на община Смолян осигуряването на финансовия ресурс по т. 1 
чрез бюджета на общината. 
 

 
 
 

                                                                   
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 
 
 


