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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 

№ 611 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.08.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26 

 

 ОТНОСНО: Съгласие за подписване на ново 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). 

 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и 

чл. 59, ал. 2, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

        Р Е Ш И: 

  

1. Общински съвет - Смолян  дава съгласие подписване на  ново 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 Росица Борова, 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”; 
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• 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”; 

 

• „БОБ – ТОНИ“ ООД, представлявано от Красимир Терзиев, в качеството на 
„Партньор 10”; 

 

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

действия по изпълнение на горното решение.   
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


