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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 
Относно: Кандидатстване на община Неделино по проект „Красива България“, мярка 

М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Проект „Красива България“ е проект на Министерство на труда и социалната 
политика като част от активните мерки и политики на пазара на труда за намаляване 
нивата на безработица в страната, обновяване и подобряване на обществената среда в 
населените места и на социалната инфраструктура в Република България, подпомагане 
на малкия и среден бизнес и създаване на условия за устойчива заетост на работна сила 
в общините. Община Неделино ще кандидатства по мярка М02-01 с проект: 
„Подобряване на социална инфраструктура от резидентен тип – ЦНСТ, чрез изграждане 
на достъпна архитектурна среда и облагородяване на дворно пространство на 
обществена сграда в УПИ I, кв.91 по ПУП на гр.Неделино, обл.Смолян“. 

Мярка М02-01 е насочена към подобряване на условията на живот на групи в 
неравностойно положение чрез обновяване или създаване/изграждане на подходяща и 
ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността 
от резидентен тип. 

Могат да се финансират СМР/СРР в прилежащите външни пространства на 
сградите за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, но в 
рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намира обекта. 

Стойността на проект: „Подобряване на социална инфраструктура от резидентен 
тип – ЦНСТ, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда и облагородяване на 
дворно пространство на обществена сграда в УПИ I, кв.91 по ПУП на гр.Неделино, 
обл.Смолян“ е в размер на 214 748, 60 лв. с ДДС, от които 139 586,60 лв. е финансиране 
от проект „Красива България“, представляващ 65% от стойността на проекта, а 35% се 
дофинансира от община Неделино в размер на 75 162,00 лв. с ДДС. Краен срок за 
кандидатстване е 06.01.2021г. вкл., което не налага допускане на предварително 
изпълнение на решението. 

Предвид изложеното предлагам  Общински съвет – Неделино да обсъди и 
приеме следното  
 
 



ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 
  
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет –Неделино: 
 

РЕШИ: 
 

 1. Дава съгласие кмета на община Неделино да кандидатства с проект  
„Подобряване на социалните услуги чрез изграждане на достъпна среда и обновяване 
на околното пространство на ЦНСТПЛФУ (Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с физически увреждания)“ по мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура“ по проект „Красива България“ към Министерство на труда и 
социалната политика. 
 2. Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 75 162,00 лв. с ДДС, 
представляващ 35% от бюджета на проекта за съфинансиране на  проект: „Подобряване 
на социална инфраструктура от резидентен тип – ЦНСТ, чрез изграждане на достъпна 
архитектурна среда и облагородяване на дворно пространство на обществена сграда в 
УПИ I, кв.91 по ПУП на гр.Неделино, обл.Смолян“. 
  
  
ВНОСИТЕЛ: 

БОЯН КЕХАЙОВ  
Кмет на община Неделино 
 


