
   

 

 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

 

Допълнителна информация  

към поканата за участие в работна група за оценка на  проектни фишове за 

актуализиране на Инвестиционната програма на Община Смолян  

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“  

на ОПРР 2014-2020 г. 
 

В рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  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“ 2014-2020 г. Община Смолян изпълнява Инвестиционна програма на 

общата стойност 21 681 524,62 лв. От тези средства 20 982 924,62 лв. са безвъзмездна 

финансова помощ, а 698 600 лв. е планираният принос от финансови инструменти по ОПРР 

2014-2020. 

Съгласно насоките за изпълнение на процедурата, проектите, които са включени за 

финансиране, бяха подбрани от работна група от представители на институции и организации, 

чиито обекти са включени в ИПГВР, неправителствени организации в областта на околната 

среда и интеграция на маргинализирани групи и хора в неравностойно положение и младежта, 

както и на общинска администрация и общински съвет. 

Като част от изпълнението на Инвестиционната програма, община Смолян вече изпълнява два 

проекта: „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и „Обновяване и енергийна 

ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“. Общата стойност  на двата 

проекта е 11 371 245,67 лева.  

В процес на подготовка са още два проекта: проектът за изграждане на нови социални жилища 

в града ще бъде внесен за оценка до края на месец януари 2018 г., а проектът за енергийна 

ефективност за многофамилни жилищни сгради е на етап набиране на документи на сдружения 

на собственици. 

В инвестиционната програма на Община Смолян е включен и проект за културна 

инфраструктура - за обновяване на Планетариума в града, като тази дейност ще се финансира с 

финансов инженеринг.  

В сила от януари 2018 г. е изменение на насоките за кандидатстване по програмата, което дава 

възможност на общините да допълнят инвестиционната програма на града с нови проектни 

идеи, които могат бъдат финансирани от неусвоения ресурс по програмата или от 

допълнителни средства, ако такива бъдат отпуснати на общината след  анализ на изпълнението 

на процедурата през 2019 г. 

Предложения за нови проектни идеи могат да отправят всички регистрирани или извършващи 

дейност на територията на община Смолян юридически лица/сдружения на собствениците 

(напр. собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, 

публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.). Тези по-гореизброени 

заинтересовани лица могат да подават фишове с проектни идеи, които ще бъдат оценявани по 

критериите на програмата.  

За целта е необходимо да бъде сформирана нова Работна група за оценка на  проектни фишове 

за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Смолян. В тази работна група могат 

участват представители на заинтересованите страни: 
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-  Представители на образователни институции, 

- Представители на неправителствени организации в сферата на равенството между мъжете и 

жените, недискриминацията и равните възможности, 

- Представители на неправителствени организации в сферата на социалното включване и 

интегрирането на маргинализираните групи, 

- Представители на екологични организации,  

- Представители на организации в сферата на образованието, науката и културата,  

- Представители на сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради,  

- Представители на държавни институции, 

- Представители на браншови организации, 

- Представители на общината, 

- Други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


