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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Обновяване и
енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“,
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна
инфраструктура”, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ 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 Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г. Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи
реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, 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. ИПГВР на големите
и средноголемите градове от 1-во до 3-то ниво на полицентричната система са одобрени от
Управляващия орган (УО) на ОПРР и са дефинирани като стратегии, с които се определят
интегрирани действия за устойчиво градско развитие, съгласно чл. 7 от Регламента за ЕФРР №
1301/2013. 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 лева.
При изпълнение на указанията на УО на ОПРР Община Смолян подготви Инвестиционната
програма за изпълнение на ИПГВР, която бе одобрена с решение на УО и подписано
споразумение на 11.05.2016 г.
Към настоящия момент Община Смолян изпълнява два проекта на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. - проект „Обновяване на енергийната ефективност на
образователна инфраструктура в гр. Смолян“ и „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари,
надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“.
Проект „Изграждане на нови социални жилища в гр.Смолян“ е подаден към Междинното звено
и е в процес на оценка.
Останалите два проекта от Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ и „Обновяване и
енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, са в
процес на подготовка.
В рамките на проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян“,
финансиран по ОПРР 2007-2013г. е изготвен инвестиционен проект за обновяване сградата на

Планетариума. Във връзка с включването на проекта за обновяване на Планетариума в
Инвестиционната програма и допускането му за финансиране е изпълнена процедура по
преобразуване му в Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа
обсерватория“ /ПАО/ – гр. Смолян.
С Решение №352/25.01.2017 г. на Общински съвет и съгласно указанията на
Министерство на Културата бе подадено Заявление за вписването му в Информационния
регистър на културните организации, за което бе издадено Удостоверение № 21(1330)/13.03.2017
г.
Подкрепата за културна инфраструктура ще се осъществява само чрез комбинирано
финансиране чрез БФП и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 при
спазване на процедурите, описани в Детайлните правила за предоставяне на съвместна подкрепа
чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по
ОПРР 2014-2020 г.
В одобрената Инвестиционна програма на Община Смолян за настоящото проектно
предложение са заложени 3 493 000 лв, като безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 2 794 400
лв. Точните суми на БФП и собствения принос ще станат ясни след внасяне на проекта пред
финансовия посредник.
Допустими дейности съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP0011.001-039 ”Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”,
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна
инфраструктура“ са :
• строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културни
центрове, театри, опери, галерии, културни изложбени зали и други обекти на културната
инфраструктура, включително прилежащите пространства;
• подобряване на достъпа за хора с увреждания до упоменатите по-горе сгради като част от
останалите строително- монтажни работи по съответните обекти и конструктивни
обследвания на съществуващата сграда.
• обновяване и модернизиране на културния обект.
С реализирането на този проект Общински културно-образователен център „Планетариум
с астрономическа обсерватория“ /ПАО/, като една от емблемите на града, ще се превърне в още
по-посещавана и атрактивна културна забележителност.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – Смолян да
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение „Обновяване и
енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“,
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна
инфраструктура”, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

2. Декларира, че ще бъде осигурена устойчивостта за предложения проект и, че видът и
предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променян за период, не помалък от 5 години след крайното плащане от програмата към общината, като бенефициент.
3. Упълномощава кмета на Община Смолян да подготви документацията по кандидатстване,
която да бъда подадена в определения срок пред финансовия посредник и чрез Модула за
електронни услуги в ИСУН 2020 пред Междинното звено за оценка.
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