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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 
№ 65 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.02.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 8 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за 
предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за 
финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
община  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
ал. 2 от ЗМСМА 

 
РЕШИ: 

 
1. Изменя и допълва Наредба за предоставяне на финансови средства от 

бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на младежки 
инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките 
дейности, както следва: 

 
§1 Променя и допълва заглавието по следния начин: НАРЕДБА за 

предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за 
финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на 
организации с дейност в сферата на младежките дейности 

§2 Променя и допълва Чл.1 и т.3, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.11, т.12 по следния 
начин: 

 Чл. 1. Чрез „Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета 
на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на инициативи и проекти 
на младежки организации”, Община Смолян ще подпомага финансово и 
подкрепя инициативи и дейности на неправителствени организации, 
работещи в сферата на младежките дейности, учредени в обществена или 
частна полза, осъществяващи дейност на територията на Община Смолян, 
Общински ученически съвет - Смолян. 

/1/  т. 3. Повишаване на гражданската активност на младежите; 
/2/ т. 5. Насърчаване на доброволческата дейност; 
/3/ т. 6. Междукултурно и междуетническо сътрудничество; 
/4/ т. 7. Утвърждаване на национални традиции и европейски практики; 
/5/ т. 8. Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите; 
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/6/ т. 9. Насърчаване на здравословния начин на живот; 
/7/ т. 11. Туризъм; 
/8/ т. 12. Спорт. 
 
§3 Допълва Чл. 2  по следния начин:  
Чл. 2.  Наредбата финансира  до 100% от общата стойност на проектното 

предложение. 
 
§4 Променя и допълва Чл. 4  и т.1, т.2, т.3, т.4 по следния начин:  
Чл. 4. Допустими за финансиране/съфинансиране са следните дейности:  
/1/ т. 1. Изработване и разпространение на рекламни и информационни 

материали; 
/2/ т. 2. Транспортни и командировъчни разходи; 
/3/ т. 3. Наем на зали и оборудване; 
/4/ т. 4. Други, присъщи за реализацията на проекта разходи, непопадащи 

в обсега на чл.6. 
 
§5 Променя и допълва Чл. 5  (1) по следния начин: 
 Чл. 5. (1) Могат да кандидатстват неправителствени организации, 

работещи в сферата на младежките дейности, осъществяващи дейност на 
територията на Община Смолян, регистрирани по Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в обществена  или частна полза с предмет 
на дейност в сферата на младежките дейности и Общински ученически съвет – 
Смолян..  

 
§6 Променя и допълва Чл.6, т.4, т.5, т.6, т.8 по следния начин: 
/1/ т. 4 Данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по 

проекта; 
/2/  т. 5 .Банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни 

на тях; 
/3/ т. 6. Разходи за издръжка на офиси /ел. енергия, вода, телефон и др./; 
/4/ т. 8. Индивидуални проекти за обучение и специализация в чужбина, 

стипендии. 
 
§7 Променя и допълва Чл. 7, т.1 по следния начин: 
 /1/ т. 1. Проектни предложения се приемат до десето число първия месец 

на всяко тримесечие в Приемна №1 – деловодство на общинска 
администрация и се разглеждат в срок от един месец на заседание на 
Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. 

 
§8 Променя и допълва Чл. 8, т.1 по следния начин:  
/1/ т. 1. Информация за кандидата – актуален учредителен акт, устав, 

съдебно решение, удостоверение за вписване в централния регистър на 
Министерството на правосъдието, удостоверение за липса на задължения към 
Община Смолян, Булстат, банкова идентификация, данни за капацитета на 
организацията /данни за финансови, човешки и материални ресурси/, 
информация за реализираните от организацията проекти и инициативи, 
договор за обединение и друга информация, която е приложима за 
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съответната организация. За Общински ученически съвет кандидатстването с 
проектни предложения се осъществява чрез прилагането на приложимите по-
горе документи от Община Смолян, а отчитането на реализираните проекти 
се осъществява чрез прилагането на финансово-оправдателни документи на 
името на Община Смолян. 

 
§9 Променя и допълва Чл. 11 по следния начин: 
Чл. 11. Постъпилата документация с проектопредложения за 

финансиране/съфинансиране или съфинансиране от Община Смолян се 
съхранява в Дирекция „ОД и З”.  

 
 §10 Променя и допълва Чл. 13, т.3 по следния начин: 
 /1/ т. 3. Организациите, чиито проектни предложения са одобрении 

подават документи за авансово искане / Приложение № 6 - формуляр за 
авансово плашане, придружен от: копие от договор за предоставяне и 
разходване на финансовите средства, запис на заповед/. 

 
Приложение:  
1. Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за 
финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с 
дейност в сферата на младежките дейности. 

 
29-24-24 
 
 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала, 
 
 
  


