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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 
 

ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ    
№BG05M9OP001-2.004-0044 по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие 
в община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 - 2020, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“, наименование на процедурата “Услуги за ранно детско развитие“ с № 
BG05M9OP001-2.004 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 С решение №23/18.12.2015 г., протокол №5, Общински съвет Смолян даде съгласие 
Община Смолян да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 - 2020, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване“, наименование на процедурата “Услуги за ранно детско развитие“ 
с № BG05M9OP001-2.004. Общата цел на проекта е превенция на социално изключване и 
намаляване на бедността сред децата от община Смолян, чрез предоставяне на интегрирани 
услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст, както и към 
техните родители. Услигите ще се предоставят в Общностен център, изграден по проект 
„Подобряване състоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното 
изключване“, финансиран по Проекта за социалното  включване / Заем 7612 BG от МБВР/ - 
СФ №РД09-52/31.05.2011 г. Новият проект осигурява продължението на дейността на 
центъра. 

На 26.07.2016 г. бе подписан договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с № BG05M9OP001-2.004-0044  между Община Смолян и Министерството на труда 
и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 – 2020, за изпълнение на проект  „Предоставяне на услуги за 
ранно детско развитие в община Смолян“. 
 

В рамките на проекта  ще бъдат извършени следните основни дейности:  

1. „Организация и управление на проекта“; 
 

2. „Информираност и публичност“; 
 

3. „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за 
деца с увреждания“; 
 

4. „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и 
подкрепа“. 

 
5. „Допълнителна подкрепа за равен старт в училище“. 

 
6. „Здравни консултации за деца“ 



 
7. „Управление и издръжка на центъра“. 
Към момента е определен екипът за управление на проекта, стартирала е подготовката 

на документите за подбор на персонал предвиден за реализирането на дейностите и 
подготовката на документацията за възлагане на обществени поръчки. Предвижа се, 
предоставянето на услиги за стартира през месец ноември.   
 

Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Смолян в качеството й 
на бенефициент по програмата има право да получи авансово плащане в размер на 
117 706.60 лева, представляващо до 20% от общите допустими разходи, описани в точки 
3.8 и 3.8.1 от горепосочения договор, необходими й за частично обезпечаване на 
предвидените дейности в рамките на проекта.  
На основание чл.3.8 и чл. 3.9 от Договор  за безвъзмездна финансова помощ е необходимо 
авансовото плащане да бъде обезпечено със Запис на заповед за сума в размер на 
авансовото плащане. Запис на заповед следва да се издаде от Кмета на Общината в полза на 
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 
2020, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“, наименование на процедурата “Услуги за ранно детско развитие“ с № 
BG05M9OP001-2.004. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
       Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет -
Смолян да приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  обезпечение 
на авансовото плащане в размер 117 706.60 лв. представляващо до 20% от общите 
допустими разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
№BG05M9OP001-2.004-0044 по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие 
в община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 - 2020, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“, наименование на процедурата “Услуги за ранно детско развитие“ с 
№BG05M9OP001-2.004. 
 
Приложения:  

1. Бланка за запис на заповед.  
2. Копие на договор за БФП с № BG05M9OP001-2.004-0044 от 26.07.2016г.  
3. Копие на общите условия по Договора за безвъзмездна помощ.  

 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
     НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

               Кмет на Община Смолян 

 


