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България” за 2017 година 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 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. 

В периода 06.12.2016 – 06.02.2017 г. включително се провежда кампания за набиране на 
кандидати за участие в програмата за 2017 г. 

Мерките, по които може да се кандидатства за бюджет 2017 на ПКБ са три: 
� мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”; 
� мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” 
� мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 

 
1.Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 
 

Допустими проекто-предложения по мярка М01 са : 
- СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в 
областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм; 
- СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и 
изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на недвижима културна ценност, 
но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че 
същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след 
обновяването им по ПКБ; 

- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в 
рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 

 
2. Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” включва: 
 
- СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в 
областта на:  

• образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и 
академични звена и др. подобни); 

• здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за 
спешна медицинска помощ и др. подобни);  

• предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни 
центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и 
интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални 
центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени трапезарии); 

- СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в посочените по-горе области, които са със 
статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват 



пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни 
консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ; 
- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките 
на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 
 
 Финансовата рамка на проекто-предложенията по мерки М01 и М02 е, както следва:  
 
- обща стойност на бюджета за едно проекто-предложение (за един обект) – от 50 000 до 300 
000 лв. с ДДС; 
- финансиране от ПКБ – най-много 100 000 лв. с ДДС; 
- съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общата стойност на бюджета за проекто-
предложението (за обекта). 
 
3. Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” 
 
Допустими проекто-предложения по мярка М02-01: 
 
- СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с 
цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от 
семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано 
жилище и преходно жилище); 
- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките 
на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 
По мярка М02-01 не се финансират СМР/СРР на обекти, които са със статут на недвижима 
културна ценност. 
 
Финансовата рамка на проекто-предложенията по мярка М02-01 „Подобряване на 
социалните услуги от резидентен тип” е както следва: 
 
- обща стойност на бюджета за едно проекто-предложение (за един обект) – от 50 000 до 300 
000 лв. с ДДС; 
- финансиране от ПКБ – най-много 150 000 лв. с ДДС; 
- съфинансиране от кандидата – най-малко 30% от общата стойност на бюджета за проекто-
предложението (за обекта). 
 
Разпределението на общия бюджет на всяко проекто-предложение и по  трите  мерки 
М01/М02/М02-01, което е със стойност за СМР/СРР: 

I.  по-малка или равна на 180 000 лева с ДДС, е :  
- 95% за СМР/СРР; 
- 5% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ. 

II.  над 180 000 лева с ДДС, е :  
- 90% за СМР/СРР; 
- 5% за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица; 
- 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/ 

Предвид нуждите и възможностите на община Смолян за осигуряване на необходимото 
съфинансиране, проектната готовност и предвид  натовареността и положителните обществени 
отзиви по отношение на вече изградената площадка за фитнес на открито на стадион – Смолян, 
предлагам да бъде подготвено проектно предложение по мярка М01, в което да бъдат включени 
следните обекти:            

1. Изграждане и оборудване на площадка за фитнес на открито и ремонт на 
лекоатлетическа писта в спортен комплекс «Септрември» в поземлен имот с идентификатор 
67653.922.66, УПИ II- Стадион,  кв.95, кв.Райково, гр.Смолян   
 



Теренът на който ще бъде изградена фитнес площадката на открито е част от стадион 
„Септември“ кв.Райково, гр.Смолян и представлява зелена площ, която към момента не се 
ползва с някаква определена функция.  С изграждането на финтес площадката и ремонта на 
лекоатлетическата писта, спортен комплекс «Септември» ще получи един завършен вид, 
предоставяйки пълен набор от възможности за масов спорт и отдих за населението на кавартал  
Райково и града като цяло.  
 
Прогнозната стойност за изграждането и оборудването на обекта е до 148 000 лв. с ДДС.  
 
Крайният срок за внасяне на проектните предложения е 06.02.2017г.  
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 Административно процесуалния кодекс, предвиждаща допускане на 
предварително изпълнение. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23, ал. 2 от ЗМСМА 
предлагам на Общински съвет -  Смолян да приеме следното 

 
РЕШЕНИЕ 

 
1. Възлага на Кмета на община Смолян да подготви и внесе в проект „Красива България“ 
проектно предложение по мярка М01, в което да бъдат включени обекти:   
         - Изграждане и оборудване на площадка за фитнес на открито в в поземлен имот с 
идентификатор 67653.922.66, УПИ II – Стадион, кв. 95 по плана на гр. Смолян, кв.Райково.  
2. Дава съгласие за осигуряване на необходимото съ-финансиране в размер на 55% от бюджета 
на проекта.  
3. Допуска предварително изпълнение, съгл. чл. 60, ал. 1, предл. 3 от Административно 
процесуалния кодекс. 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: ………………… 
                        /НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ/ 
 
 


