
   

 

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

 

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. 

 В сила от януари 2018 г. е изменение на насоките за кандидатстване по процедурата, 
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 сформирана Работна група за оценка на проектни фишове за 
актуализиране на Инвестиционната програма (ИП) на Община Смолян. 

Състав на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на ИП: 
 

1. Секретариат на Работната група: 

- Председател - Марин Захариев, Заместник-кмет на Община Смолян и Ръководител на 
Междинното звено за оценка и избор на проекти (МЗОИП) по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 в Община Смолян; 
- Секретар - Мария Боготлиева, гл. експерт в дирекция „Международни проекти, програми, 
обществени дейности“ и член на МЗОИП. 
 
1.2. Членове на Работната група: 

-  Инж. Мариана Цекова, Заместник-кмет на Община Смолян; 
- Инж. Йордан Щонов, Директор на Дирекция „Устройство на територията“,Община 
Смолян; 
- Ефтима Петкова, директор на дирекция „Международни проекти, програми, обществени 
дейности“, Община Смолян; 
- Инж. Емил Миланов – началник отдел “Устройство на територията и държавната 
собственост”,  Областна администрация Смолян; 
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- Малинка Кордова, старши експерт по финансово осигуряване, отдел „ Административно-
правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление по 
образованието - Смолян; 
- Гл. комисар Васил Вълчев, началник Регионална служба „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ - Смолян. 
- Галина Паунова, старши инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ, Регионална здравна 
инспекция, Смолян; 
- Явор Владимиров, главен специалист ЗТЕ в отдел ДЗК, дирекция ОЗ, Регионална здравна 
инспекция, Смолян; 
- Екатерина Гаджева, Общински съветник – Смолян; 
- Валентин Кюлхански, Общински съветник – Смолян; 
- Михаил Генчев, Общински съветник – Смолян; 
-  Салих Аршински, Общински съветник – Смолян; 
- Костадин Василев, Общински съветник – Смолян. 
 
Функции и задачи на Работната група за оценка на проектни фишове за 
актуализиране на ИП: 
 

- Работната група разглежда, обсъжда, оценява и класира получени фишове за проектни 
идеи, с които се актуализира и допълва Инвестиционната програма на община Смолян по 
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 
- Процесът на избор на обектите на интервенция трябва да е прозрачен и информиран, за 
което поименния състав и протоколите от работата на групата ще се публикуват на сайта на 
Община Смолян. 
- Секретариатът на Работната група следва да документира процеса чрез воденето на 
протоколи, присъствени списъци и др.  
- Работната група следва да приеме вътрешни правила за своята дейност.  
- Със сформирането на настоящата работната група за подбор на приоритетни проектни 
идеи се закрива работната група за подбор на проектни идеи за включване в ИП, 
сформирана през 2015 г. 
 
Срокове за работа на Работната група за оценка на проектни фишове за 
актуализиране на ИП: до 2020 г.   
 
 
 
 
 
 
 


