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ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 
ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ по 
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 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”. 

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 ще се проведе проучване сред родителите и децата, относно 
нагласите и нуждите им за интегриране в образователната система. То ще се осъществи на 
два етапа: при стартиране на проекта и при неговото завършване. Чрез допълнителна 
подготовка за усвояване на знания по български език, децата от целевата група ще получат 
възможност за равен старт със своите връстници. Тези занимания ще бъдат извършени от 
преподавателите в училищата-партньори, включени в проекта в извънучебно време. Ще се 
провеждат занятия четири пъти в седмицата по един учебен час след учебните часове. От 
СУ „Св.св. Кирил и Методий”- гр. Смолян в проектните дейности ще бъдат включени 25 
преподавателя, а от ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Смилян – 5 преподавателя. Ще 
бъдат създадени клубове по интереси в рамките на училището, като учениците ще бъдат 
включени в най-подходящия клуб и/или в допълнително обучение по български 
език.Предвижда се клубовете и групи по интереси да бъдат в областта на здравето и 
екологичното възпитание, фолклора, танците, спорта, изкуството, традиционните занаяти и 
др. Организирането им в извънучебно време ще задържи децата по-дълго време в училище 
и ще засили тяхното желание за учене и посещаване на учебните занятия. С цел 
мотивиране на родителите и активното им и осъзнато включване в учебния процес са 
предвидени дискусионни срещи под формата на „училище за родители”. Провеждането на 
дискусионните срещи с родителите ще бъде в сградите на училищата-партньори веднъж 
месечно по два часа. Основните теми, които ще бъдат 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. 
Планирано е провеждане на вечери на талантите, където учениците ще демонстрират 
наученото в клубовете по интереси и екскурзии, които ще доведат до взаимно опознаване, 
разбиране на различните етноси, запазване и развитие на културната им идентичност. Чрез 
закупуване на нови и модерни учебно-технически средства, дидактически материали и др. 
ще се повиши интересът и желанието за посещаване на учебни занятия от страна на 



учениците, защото образователния процес ще бъде по-атрактивен и образователното 
съдържание ще бъде представено по интерактивен и заинтригуващ начин. Предвижда се да 
бъдат организирани по отделно за двете учебни заведения екскурзии до четири различни 
природни или исторически забележителности, а за децата от СУ „Св.св. Кирил и Методий”- 
гр. Смолян и пет дневен лагер. Целта им е сплотяване на децата от отделните етнически 
групи, подобряване на възприятието на околния свят, опознаване на родината и 
придобиване на навици за пътуване. 

На 02.08.2016 г. бе подписан договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с № BG05M2OP001-3.002-0089 между Община Смолян и Министерството на 
образованието и науката, Управляващ орган на Програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”.  
Партньори по проекта са СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Смолян, ОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий” – с. Смилян, Национално сдружение наука. 
Към момента е назначен екипът за управление на проекта, проведена бе и първата 

работна среща с цел разпределение на ангажиментите между партньорите, относно 
администрирането на проекта, успешното управление и координация на проектните 
дейности. В процес на подготовка е документацията за възлагане на обществени поръчки.  
Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Смолян в качеството й 

на бенефициент по програмата има право да получи авансово плащане в размер на 
103 384,22 лева. представляващо до 20% от общите допустими разходи.  
Съгласно чл. 4, т. 4.1. 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 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж”.  

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
       Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 6 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 103 384,22 лв. представляващо до 20% от общите 
допустими разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
№BG05M2OP001-3.002-0089 по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование”, 
финансиран от 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.  
 
Приложения:  

1. Бланка за запис на заповед.  
2. Копие на договор за БФП с № BG05M2OP001-3.002-0089 от 02.08.2016 г.  
3. Допълнително споразумение №1 към Договор № BG05M2OP001-3.002-0089 

 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 


