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ОТ 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура: BG05M9OP001-
2.006 „Развитие на социалното предприемачество “.  
 
                   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Открита  е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., в която Община Смолян е 
допустим кандидат. 

Целта  на  настоящата  процедура  е  да  се  улесни  достъпа  до  заетост  и  
да  се  осигури подкрепа  за  социалното  включване  на  уязвими  групи чрез  
създаване  на  подходящи условия за тяхната професионална интеграция в 
сферата на социалната икономика.  

Допустими целеви групи по настоящата процедура са: 
o Хора с увреждания; 
o Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално 

изключени лица; 
o Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, 

кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;  
o Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното 

предприемачество. 
Допустими са дейности, насочени към осигуряване на подкрепа и 

създаване на нови социални предприятия, специализирани предприятия и 
кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез: 
1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за 

включване в заетост; 
2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи 

в сектора на социалната икономика;  
3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в 

социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на 
хора с увреждания. 

4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. 
5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, 

тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на 
помещението 

6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения 
за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, 
специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; 

7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ 

8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на 
изработваните стоки и предоставяните услуги; 



9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и 
социалното предприемачество. 

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 
o Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева  
o Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева 

Не се изисква съфинансиране от кандидатите.  
Срокът за изпълнение на дейностите по настоящата процедура е 

31.12.2018г. 
Община Смолян подготвя проектно предложение, с което се планира да 

бъде разкрито социално предприятие и то ще започне да функционира като 
такова чрез настоящата процедура. В социалното предприятие ще се произвеждат 
рекламни и традиционни за района сувенири (гайди, терлици и др.), а също така 
ще се осигури трудова заетост на лица, попадащи в целевата група по 
процедурата.  

Подходящо помещение за функционирането на социалното предприятие е 
ет. 1 от Източното крило на сградата на Общинска администрация Смолян, 
(бившия ресторант „Приятели“), който е обособен като самостоятелен обект. Ще 
бъде закупено подходящо оборудване и обзавеждане, а също така ще бъде 
извършен ремонт на помещенията, в които ще се извършват дейностите по 
проекта. 

Дейностите и бюджета на проекта ще бъдат изцяло съобразени с условията 
за кандидатстване по процедурата. 

Крайният срок за подаване на проектно  предложение е 05.01.2017г., 
       Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1 т.12 и т. 8 и ал. 2 от 
ЗМСМА предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното : 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян да кандидатства 
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.006  
„Развитие на социалното предприемачество“. 

2. Предоставя самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
67653.918.43.13.1, с площ 1243,58 кв.м., с предназначение: Друг вид 
самостоятелен обект в сграда, намиращ се в сграда № 13, актувана с  Акт за 
публична общинска собственост № 430 от 15.01.2001 г., находяща се в гр. 
Смолян, бул. „България“ 12, ет.1, п.и 67653.918.43 за създаване на Социално 
предприятие. 

3. Дава съгласие за извършване на ремонт на предоставените помещения. 
4. Дава съгласие предоставените помещения да се ползват за времето на 

изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателен доклад по 
проекта 

5. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на 
проектната документация и електронното кандидатстване с проектното 
предложение в съответния срок.   

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 


