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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 
 

ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ    
BG16RFOP001-8.001-0027-C01, проект  „Бюджетна линия за Община Смолян – 
бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, финансиран от Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура № BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна 
линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020“. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039  
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.  
Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи 
реализацията на ИПГВР, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата 
концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-
то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие 
на България за периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за 
изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 лв. 
Едновременно с ролята си на бенефициент по настоящата процедура, общината е 

междинно звено, като за целта между УО на ОПРР 2014-2020 и Община Смолян е 
подписано Споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за 
финансиране по ПО 1. Съгласно Споразумението и указанията на процедурата е 
сформирано Междинно звено за оценка и избор на проекти, одобрено от УО. 
За осигуряване и обезпечаване на функционирането на междинното звено е изготвен 

финансов план за бюджетна линия и на 01.09.2016 г. бе подписан договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP001-8.001-0027-C01, проект  „Бюджетна 
линия за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, 
финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура № 
BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 
на ОПРР 2014 - 2020“. 
 Проекта е на стойност 112 796,40 лв. с продължителност 87 месеца, в рамките на 
който ще бъдат извършени следните дейности: 

1. Актуализиране на  системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение 
и управление на инвестиционните програми на 39 града спрямо функциите им по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-
039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020”; 

2. Осигуряване  на възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни 
програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; 

3. Осигуряване на възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед 
реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; 

4. Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за 
оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 



„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-
2020 г.; 

5. Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на равнище 
ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие; 

6. Участие в програми за обмен на опит и добри практики; 
7. Разходи за публичност и визуализация ; 
8. Разходи за организация и управление 
 
Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Смолян в качеството й 

на бенефициент по програмата има право да получи авансово плащане в размер на 
39 478,74 (тридесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и седемдесет и 
четири стотинки), представляващи до 35% (тридесет и пет на сто) от предоставената от УО 
безвъзмездна финансова помощ, описани в член 14, т.1. от горепосочения договор, 
необходими й за частично обезпечаване на предвидените дейности в рамките на проекта.  

 
Съгласно чл. 15, т. 2. от Общите условия по договора за безвъзмездна 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 ОП  „Региони в растеж 2014-2020“.  
 
 

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 39 478,74 (тридесет и девет хиляди 
четиристотин седемдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки), представляващи до 
35% (тридесет и пет на сто) от предоставената от УО безвъзмездна финансова помощ по 
договор за безвъзмездна помощ №BG16RFOP001-8.001-0027-C01, проект „Бюджетна линия 
за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, финансиран 
от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура № BG16RFOP001-
8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 
2020“. 
 
Приложения:  

1. Бланка за запис на заповед.  
  

 
ВНОСИТЕЛ: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 


