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СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

 

ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на 

запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за 

Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2. 040 -0033 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, 

изпълняван от Община Смолян. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  

 Считано от 15.07.2019 г. Община Смолян започна изпълнението на проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“ на обща 

стойност 318 192 лева. 

 В сключения административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ между Министерство на труда и социалната политика и Община 

Смолян, раздел V. Плащания, т.8 Плащания по административния договор за предоставяне 

на БФП е посочено следното: 

 3.8 Управляващият орган извършва авансово плащане в срока по чл. 61, ал. 1 

ЗУСЕСИФ, в случай, че авансовото плащане е обезпечено в пълен размер и при следните 

условия: 

 3.8.1 В размер до 20 % от сумата, посочена в член 2.1 от настоящия договор и 

получаване от страна на Управляващия орган на: 

 - искане за плащане генерирано в ИСУН 2020, придружено с банкова гаранция 

или застраховка „Разни финансови загуби”, застраховка „Гаранция за авансово плащане“ 

или Запис на заповед, съгласно Ръководството за бенефициента за изпълнение на договори 

по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания“ за стойността на аванса, в полза на Управляващия орган, издадена от 

представляващия/ите или едно от представляващите конкретния бенефициент лице/а, 

придружен с решение на колективния орган (когато е приложимо). В случаите на 

обезпечение на авансовото плащане с банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и 

неотменима в полза на Управляващия орган. Същата се освобождава след извършване на 

финалното плащане по договора, за което Управляващият орган уведомява банката – 

издател при поискване от страна на бенефициента.  

 Предвид горепосоченото и необходимостта от осигуряването на средства за 

качественото изпълнение на проекта, предлагаме Община Смолян да се възползва от 

възможността за авансово финансиране на разходите по него, като размерът на авансовото 

плащане да бъде максимално допустимият – 20 % от БФП, представляващо 63 638,40  лв. 

(шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и осем лева и четиридесет стотинки). 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

       Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински 

съвет - Смолян да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1.  Упълномощава  Кмета на Община Смолян да  подпише  запис на заповед по 

утвърдения  образец, в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за 

Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

в размер на 63 638,40  лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и осем лева и 

четиридесет стотинки), за обезпечаване на стойността на авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2. 040 -0033 “Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, изпълняван от Община 

Смолян. 

 

 

 

 

Приложения:  

1. Бланка за запис на заповед.  

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 

 

 

 

 
 


