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ОТНОСНО: Съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество във връзка с 
кандидатстване на Община Смолян  с проектно предложение  „По-близки  и по успешни 

в Община Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа 
интеграция  на уязвими групи. Интегрирани мерки  за подобряване достъпа до 

образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни  програми „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)  и „Наука образование за интелигентен 

растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР) 

 

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С решение № 364/26.11.2020 г. Общински съвет – Смолян даде своето съгласие 
Община Смолян да кандидатства с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-

2.056 „Социално-икономическа интеграция  на уязвими групи. Интегрирани мерки  за 
подобряване достъпа до образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни  

програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)  и „Наука образование 
за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР). 

Съгласно указанията на двете оперативни програми беше публикувана покана за избор 

на партньори  във вестник „Родопи войс“, както и  на интернет страницата на Община 
Смолян на 17.09.2020 г. В първоначално указания срок не постъпиха кандидатури за 
участие, поради което срокът двуктратно бе удължаван.  

Съгласно указанията,  допустими партньори за дейностите по Оперативна  
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. са: 

• Неправителствени организации; 

• Центрове за информация и професионално ориентиране; 
• Читалища; 
• Работодатели(съгласно КТ); 

• Доставчици на социални и здравни услуги;  

• Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;  

• Обучителни организации и институции;  

• Общини;  

За изпълнение на дейностите по тази оперативна програма  партньорството с поне 
една  неправителствена организация  и един работодател  е задължително. Допустимо е 
наличието на повече партньори.  

Съгласно указанията по ОП „Наука образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. 
(ОП НОИР) допустими партньори са: 



• Държавни и общински детски градини; 

• Държавни и общински училища; 
• Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на 

общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8от ЗМСМА. 

Партньорството  с  поне   едно  училище и/или  една  детска  градина е 
задължително  за дейностите, които ще се финансират по ОП НОИР . 

Към крайния срок за подаване на заявленията за интерес 10.11.2020 г.  бяха 
входирани заявления от следните организации: 

• ДП Българо-германски център за професионално обучение - клон Смолян; 

• Фондация „РЗСД-Авицена”; 

• Работодатели - „Боб - Тони” ООД, „Пампорово” АД , „Евроенержистрой” ЕООД.  

Съобразно Условията за кандидатстване на процедура BG05M9OP001-2.056 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 

КОМПОНЕНТ 2, за изпълнение на процедура за избор на партньори, Община Смолян 

изпрати покани за участие като партньори по горецитираната процедура до всички 

училища и детски градини на територията на общината. Получени са писма за 
потвърждение и декларации за партньорство, както и справки за бройките деца и 

ученици – общи и от уязвими групи от съответните училища и детски градини: 

• Училища: СУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян;  ОУ „Юрий Гагарин", гр. 

Смолян; ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Смилян; ОУ „Никола Й. Вапцаров", с. 
Широка лъка; ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Арда; ОУ „Св. св. Кирил и Методий", 

с. Момчиловци; ОУ „Стою Шишков”, гр. Смолян; ПГТТ „Христо Ботев”, гр. Смолян; 

 

• Детски градини: ДГ "Веселушко", гр. Смолян; ДГ "Радост", гр. Смолян; ДГ "Дъга", с. 
Смилян; ДГ "Славейче", гр. Смолян, ДГ "Слънце", гр. Смолян; ДГ "Синчец", гр. 

Смолян; ДГ "Буратино", гр. Смолян; ДГ "Зорница", гр. Смолян;  ДГ "Детелина ", с. 
Широка лъка; ДГ "Родопчанче", гр. Смолян; ДГ "Русалка", с. Търън. 

Със Заповед №РД-1118/06.11.2020 г на Кмета на Община Смолян бе сформирана 
комисия, която да  разгледа, оцени  и класира подадените Заявления за партньорство по 

процедура по процедура за БФП с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-

2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2, по ОП РЧР и ОП НОИР. 

Членовете на Комисията констатираха, че кандидатите за партньори отговарят на 
общите и специфични изисквания на Условията за кандидатстване по схема 
BG05M9OP001-2.056 и на Процедурата за избор на партньори. Също така всички 

кандидати отговарят на критериите за финансова стабилност и получават необходимия 

брой точки по публикуваната методика за оценка на заявленията, поради което са 
допуснати за участие:  

 

-  Фондация „РЗСД-Авицена”  

- „Боб- Тони” ООД 

- „Евроенержистрой” ЕООД  

- „Пампорово” АД  

-  ДП Българо-германски център за професионално обучение- клон Смолян 

  



В резултат от извършен анализ за броя деца от уязвими групи в потвърдилите за участие 
училища и детски градини, Комисията реши да включи като партньори тези, които имат 
най-голям брой деца от уязвими групи както следва:  
 

         - ДГ „Радост”, гр. Смолян  

         - ДГ „Веселушко”, гр. Смолян 

         - ДГ „Дъга“, с. Смилян  

         - ОУ „Стою Шишков”, гр. Смолян 

         - ОУ „Юрий Гагарин”, гр. Смолян 

         - СУ „Св.Св Кирил и Методий”, гр. Смолян 

         - ОУ „Св.Св Кирил и Методий”, с. Смилян 

         - ПГТТ „Христо Ботев”, гр. Смолян 

 

В последствие, ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян, изрази отказ за включване в 

проекта поради наличие на изпълнявани проекти със сходни дейности.  

 

Проектът който разработваме има за цел да създаде ефективен и иновативен 

модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на 
територията на Община Смолян, насочен към повишаване на качеството на живот, 
намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения. 

Kонцепцията се основава на междусекторен подход и комплекс от взаимно-допълващи 

се дейности, насочени към решаване на съществуващите проблеми пред лицата и 

семействата от уязвимите групи, съчетани с възможността за индивидуален подход, 

съобразен с потребностите и желанията на целевите групи. 

Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, 
включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване 
на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и 

самостоятелната стопанска дейност. Ще бъде развита  интегрирана  социално-здравна  
услуга  в общността, която ще  даде възможност за промоция на здравето, по-добро 

качество на живот и  грижа за  възрастните и хората с увреждания от маргинализираните 
групи. Трайната интеграция изисква да бъдат реализирани дейности за преодоляване на 
негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната 
идентичност на ромите, като пълноценна част от гражданското общество в Смолян и в 

България. 

Социално-икономическата интеграция е процес, който изисква продължителни и 

целенасочени усилия по отношение на децата и семействата. Необходимо е да намалим 

съществено дела на отпадналите от образование и да работим с родителите за тяхното 

активно участие, включително и "училище за родители". Проектът включва широк кръг 
допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане, както и подобряване на 
образователната среда в техните училища и детски градини. Предвидени са и мерки за 
кариерно консултиране за осигуряване на успешен преход от образование към заетост. 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.06.2021 г.  
 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 23 и 

чл.59, ал. 2, т.6  от ЗМСМА предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следните: 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие за подписване на споразумение за 
сътрудничество за изпълнение на проект „По-близки и по успешни в Община 

Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция  



на уязвими групи. Интегрирани мерки  за подобряване достъпа до образование - 

Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-

2020 г. (ОП НОИР) със следните партньори: 

 

• Детска градина "РАДОСТ", гр. Смолян, представлявана от Донка Русинова, в 

качеството на „Партньор 1”; 
 

• Детска градина "ВЕСЕЛУШКО", гр. Смолян, представлявана от Мария  Колева- 
Иванова, в качеството на „Партньор 2”; 

 

• Детска градина „ДЪГА“, с. Смилян, представлявана от Здравка  Кичукова, в 

качеството на „Партньор 3“; 
 

• Основно училище "ЮРИЙ ГАГАРИН", гр. Смолян, представлявано от Йорданка   
Дюлгерова, в качеството на „Партньор 4”; 

 

• Средно училище "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Смолян, представлявано от 
Росица   Шехова, в качеството на „Партньор 5”; 

 

• Професионална гимназия по техника и технологии "ХРИСТО БОТЕВ“, гр. 

Смолян, представлявано от Мария  Жайгарова-Йорданова, в качеството на  
„Партньор 6”; 

 

• Основно училище "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с. Смилян, представлявано от  
Лиляна   Балийска, в качеството на „Партньор 7“;    

 

• Фондация "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-

АВИЦЕНА", представлявано от Йорданка   Андреева, в качеството на „Партньор 

8”; 

 

• „ПАМПОРОВО АД”,  представлявано от Мариян   Беляков, в качеството на 
„Партньор 9”; 

 

• „ЕВРОЕНЕРЖИСТРОЙ ЕООД”, представлявано от Красимир   Терзиев,    в 

качеството  на „Партньор 10”; 
 

• „БОБ – ТОНИ“ ООД , представлявано от Красимир  Терзиев, в качеството на 
„Партньор 11”; 

 

• ДП „Българо-германски център за професионално обучение“- клон Смолян, 

представлявано от д-р Любов Попова, в качеството на „Партньор 12”. 

 

2. Упълномощава кмета на Община Смолян да предприеме всички правни и фактически 

действия по изпълнение на горното решение.   
   

Приложение: Бланка, проект на споразумение за партньорство.  

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 


