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Изх. № ………………. 

Дата:…………………. 

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“ – 

Кампания 2023 г., по мярка М01“Подобряване на обществената среда в населените 

места“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Проект „Красива България“ е проект на Министерството на труда и социалната 

политика (МТСП) като част от активните мерки и политики на пазара на труда за 

намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната. Реализира се на 

територията на цялата страна и се финансира със средства от държавния бюджет, с 

финансово участие на общини и други кандидатстващи с проекти институции. По 

„Красива България“ се подкрепят проекти насочени към подобряване на обществената 

среда в населените места, подобряване на социалната инфраструктура и подобряване 

на социалните услуги от резидентен тип.  

Община Неделино ще кандидатства по мярка М01 с проект: „Текущ ремонт на 

административни сгради в УПИ XXVIII, кв. 59, сгради с идентификатор № 

51319.503.313.1 и №51319.503.313.4“ 

Допустими проектни предложения по мярка М01, са: 

- Строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или 

самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на 

администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм; 

- СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията, 

културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на 

недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват 

пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни 

консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ; 

- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, 

но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират; 

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М01 и М02 е, както 

следва: 

- общ бюджет – от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС; 

- съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет; 

Разпределението на общия бюджет за всяко проектно предложение по мярка М01, 

което е със стойност за СМР/СРР по-малка или равна на 250 000 лв. с ДДС, е както 

следва: 

- 94% от общия бюджет за проектното предложение са средства за СМР/СРР на 

обекта; 

- 6% от общия бюджет за проектното предложение са средства за организация, 

оперативно управление  и контрол от страна на ПКБ; 
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Стойността на проект „Текущ ремонт на административни сгради в УПИ XXVIII, 

кв. 59, сгради с идентификатор № 51319.503.313.1 и №51319.503.313.4“ е в размер на 

206 150.00 с ДДС, от които 98 952.00 е финансиране от „Красива България“, 

представляващ 48 % от стойността на проекта, а 52 % се дофинансира от община 

Неделино в размер на 107 198.00 лв. с ДДС. 

Крайният срок за кандидатстване по обявената кампания е 20.02.2023 г., което 

налага и допускане на предварително изпълнение на решението. 

В тази връзка предлагам Общински съвет – Неделино да обсъди и приеме 

следното: 
 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Неделино: 

1. Дава съгласие община Неделино да кандидатства с проект „Текущ ремонт на 

административни сгради в УПИ XXVIII, кв. 59, сгради с идентификатор № 

51319.503.313.1 и №51319.503.313.4“ по мярка М01 „Подобряване на обществената 

среда в населените места“ по проект „Красива България“ към Министерство на труда и 

социалната политика, Кампания 2023 г.; 

2. Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 107 198.00 лв. с ДДС, 

представляващ 52 % от бюджета на проекта за съфинансиране на проект „Текущ 

ремонт на административни сгради в УПИ XXVIII, кв. 59, сгради с идентификатор № 

51319.503.313.1 и №51319.503.313.4“, в случай на одобрено проектно предложение; 

3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

Мотиви:  

 С проектното предложение се цели текущ ремонт на старата част на сградата на 

Общинска администрация – Неделино. Една от основните цели е ремонт на 

съществуващия сграден фонд, който към момента е в незадоволително състояние. 

Сградата се използва с административна цел и се посещава ежедневно от граждани на 

община Неделино. В нея се помещават териториални поделения на Дирекция „Бюро по 

труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска служба по земеделие и част от 

служителите на Общинска администрация, гр. Неделино. 

С оглед горното предварителното изпълнение на решението ще доведе до своевременно 

спазване на сроковете за кандидатстване по мярката и съответно подобряване на 

условията на труд на 20 служители и качеството на предоставяните услуги за 

общността. 

 

 

 

С уважение,   

БОЯН КЕХАЙОВ          

Кмет на община Неделино  

 

 


