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НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на   Община Смолян по   Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР). Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.  
 
                   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Открита  е процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Настоящата 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира чрез 
предоставяне на подкрепа по две от приоритетни оси, а именно: 
     • ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 
работните места” и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели 
(СЦ): 
Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните 
лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и 
чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“. 
     Специфична цел 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или 
неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. 
     Специфична цел 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или 
неактивните лица над 54 годишна възраст. 
    •  ПРИОРИТЕТНА ОС  № 2. „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване” обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични 
цели (СЦ): 
Инвестиционен приоритет 2. Активно приобщаване, включително с оглед 
насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за 
заетост. 
    Специфична цел 1: Увеличаване на броя на членовете на семейства с деца 
/включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след 
предоставени интегрирани мерки за социално включване. 
     Специфична цел 2: Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали 
да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. 
чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства. 
 
Цел на процедурата: 
   -Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с 
увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и 
самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица 
за заетост и интеграция на пазара на труда. 



  -Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на 
пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца 
/включително с увреждания/. 
   -Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на 
уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни 
услуги; 
   -Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, полагат 
грижи за близките си с увреждания. 

Настоящата процедура допълва и надгражда мерки, финансирани по ОПРЧР 
2007-2013г., свързани с улесняване достъпа до заетост на уязвими групи. 
Процедурата е в синхрон с основните стратегически документи, целящи създаването на 
условия за пълноценна интеграция на хората с увреждания – Дългосрочната стратегия 
за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., Актуализираната стратегия за 
осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., Националната 
стратегия за дългосрочна грижа и Националната здравна стратегия 2014- 2020г. 

Максималната сума за безвъзмездна финансова помощ  е 391 166лв, като не се 
изисква съфинансиране от конкретния бенефициент. Крайният срок за подаване на 
проектно  предложение е 31.10.2016г., а срока за изпълнение на дейностите по 
настоящата процедура е 31.12.2018г. 

Община Смолян подготвя проектно предложение за Разкриване на Дневен 
център за възрастни с увреждания, който да се помещава в сградата на бившия 
Диспансер за пневмофтизиатрични заболявания. Проектът включва дейности по 
предоставяне на услугата - наемане на персонал, издръжка на центъра, обзавеждане и 
оборудване и текущ ремонт.   
       Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1 т.12 и т. 23 и ал. 2 от 
ЗМСМА предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното : 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян да кандидатства в 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на проектната 
документация и електронното кандидатстване с проектното предложение в съответния 
срок.   
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 


