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Препис! 
 

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 
 
 
 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

 СЪСТОЯЛО СЕ НА 03.12.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 

„Солидарност“ по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия 

от в периода 30.01. – 04.02.2015 г. 
 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община 

Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за подготовката и депозирането на проектно предложение по 

„Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2015BG16SPO001 

за щетите от природните бедствия от 30.01. – 04.02.2015 г., чрез отпуснатите 

от ЕК средства от фонд „Солидарност” на стойност 555 067,56 лева (с ДДС) с 

обхват, включващ аварийни дейности на територията на Община Смолян 

посочени в Приложение 1 - списък на приоритетните операции за 

финансиране по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

2. Дава съгласие, Кмета на Община Смолян да декларира следното: 

 

1. разходите за съответните операции са за щети, настъпили като пряка 

последица от природното бедствие от периода 30 януари - 4 февруари 

2015 г.и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието 

на инфраструктурата от преди природното бедствие;  

2. ще осигури собственият принос на кандидата по проекта в случай на 

проекти за подобрения на инфраструктурата или в случай, че 

стойността на разходите надвишава размера на определената 

безвъзмездна финансова помощ;  

3. поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на 

получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата 

не са използвани по предназначение или че декларираните щети са 
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значително по-високи от действително претърпените в резултат на 

природното бедствие от 30 януари - 4 февруари 2015 г.  

 

4. Възлага на кмета на Община Смолян, след приключване на 

изпълнението по проекта да внесе пред Общински съвет – Смолян, 

подробен отчет по изразходването и плащането на получените средства. 

 

 

 29-27-27 

 

 

 
  
СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

                    / В.Бояджиева /                                                                                 /Сл .Каменова/ 

Вярно с оригинала, 


