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ОТ 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Ремонт и 
рехабилитация на улици, тротоари, надлези,пешеходни алеи и детски площадки за 
подобряване на градска среда на гр. Смолян“, по Инвестиционен приоритет „Градска среда“, 
Група дейности „Градска среда“, включено в инвестиционната програма на Община Смолян 
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“ 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“ 
2014-2020 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. 

Едновременно с ролята си на бенефициенти по настоящата процедура, общините са междинни 
звена, като за целта на 07.07.2015 г. между УО на ОПРР 2014-2020 и Община Смолян е 
подписано Споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за 
финансиране по Приоритетна ос 1 по ОПРР 2014-2020“, като отговорността за изпълнение 
тези функции е делегирана на Марин Захариев, заместник-кмет на Община Смолян. Съгласно 
указанията, със заповед на кмета на Община Смолян е сформирано Междинно звено, което е 
одобрено от УО и е подписан анекс към Споразумение за делегиране на функциите по оценка. 

Съгласно указанията на процедурата за безвъзмездна помощ и с оглед ясното разделение на 
функции и отговорности, със заповед № 1766/20.08.2015 г. Кметът на Община Смолян е 
определил лица, извън състава на Междинното звено, за подготовка на Инвестиционна 
програма и проектни предложения в съответствие с нея, като функциите по организация и 
цялостен контрол върху тази дейност е делегирана на заместник-кмета с ресор строителство, 
инфраструктура, околна среда, устройство на територията и общинска собственост - инж. 



Мариана Цекова. Функциите и задачите на Работната група за подготовка на Инвестиционна 
програма и проектни предложения са определи в заповедта и включват: 

- разработване Инвестиционна програма, която съдържа списък с индикативни проекти (и 
съответните обекти на интервенция в тях) и списък с индикативни резервни проекти (и 
съответните обекти на интервенция в тях) за подкрепа по ОПРР 2014-2020 г., в 
съответствие с предвидения финансов ресурс за общината, процентните ограничения за 
група дейности по инвестиционни приоритети и изискванията в Насоките за 
кандидатстване.  

- изготвяне доклад до Кмета на Община Смолян, в който описва процеса по избор на 
обекти на интервенция и предлага за потвърждение разработената ИП. 

- след приемане на доклада от Кмета, подаване по електронен път чрез модула за 
електронни услуги на ИСУН 2020. 

- подготвяне проектните предложения в съответствие с обектите на интервенция, 
включени в подадената в ИСУН ИП и в съответствие с изискванията на Насоките за 
кандидатстване и включително и всички изискуеми задължителни документи. 

- подаване проектните предложения чрез модула за електронни услуги на ИСУН 2020.  
- коригиране при необходимост подадените проектни предложения, съгласно указанията 

на МЗ.  
Със същата заповед № 1766/20.08.2015 г. е сформирана и Работна група за подбор на 
приоритетни проектни идеи, във връзка с изпълнението на процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ в 
Община Смолян. Работната група за подбор на приоритетни проектни идеи изготвя 
приоритизиран списък с обекти на интервенция (вкл. резервни обекти), на базата на който 
работната група за подготовка на инвестиционната програма, подготвя самата програма, както 
и конкретните проектни предложения. Съгласно указанията на програмата Община Смолян 
изпрати покана за включване в работната група на институции/  организации, чиито обекти са 
заложени в ИПГВР, неправителствени организации в областта на околната среда и интеграция 
на маргинализирани групи и хора в неравностойно положение и младежта. След като 
институциите/организациите потвърдиха включването си в процеса, до определените от тях 
представители бе изпратена покана за участие в първата работна среща на работната група, 
която се проведе на 11.11.2015 г. При избора на обекти / проектни предложения за подкрепа 
по ОПРР 2014-2020 г., работната група съблюдава спазването на следните минимални 
критерии:  

- Възможност за реализиране и приключване на дейностите по обекта до края на месец 
юни 2018 г.; 

- Наличие на пълна проектна готовност, включваща изготвен и съгласуван 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект съгласно ЗУТ и влязло 
в сила Разрешение за строеж; 

- Постигане на синергичен ефект и концентрация на ресурси – подбраният пакет от 
обекти на интервенция в най-голяма степен допринася за цялостното обновяване на 
съответната зона на въздействие; 

- При идентифицирани проекти за социални жилища в одобрения ИПГВР – 
задължително поне един от тях е включен в проектно предложение за подкрепа по 
ОПРР 2014-2020; 

- Обектите на интервенция допринасят за социалното включване, вкл. на хората в 
уязвимо и неравностойно положение; 

- Съответствие на проекта с поне една приоритетна област на Стратегията на ЕС за 
Дунавския регион. 



Изборът на обектите на интервенция бе извършен съгласно изискванията за спазване на 
задължителните процентни ограничения за група дейности по инвестиционни приоритети, 
както и конкретните изисквания за включването на различните видове дейности, посочени в 
насоките за кандидатстване по процедурата.  
На интернет страницата на общината бе публикуван списък с основни и резервни обекти/ 
проектни идеи, които да бъдат включени в инвестиционната програма на Община Смолян за 
изпълнение на ИПГВР по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020”. 

След финализиране на списък с приоритетни обекти /проекти идеи, съгласно указанията на 
процедурата за безвъзмездна финансова помощ и съответните формуляри, работната група за 
подготовка на Инвестиционната програма, изготви предложението, което бе подадено чрез 
Модула за електронни услуги в ИСУН 2020. На 14.04.2016 г. с решение на Ръководителя на 
УО на ОПРР е одобрена Инвестиционната програма на Община Смолян, а на 11.05.2016 г. е 
подписано споразумение между общината и УО на ОПРР за реализацията на програмата със 
срок за изпълнение до края на 2023 г. 

Съгласно указанията на процедурата, общината следва да подготви и подаде проектните 
предложения включени в инвестиционната програма, текущо до 31 май 2019 г., като до 31 юли 
2016 г. общината следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на 
града по процедурата. Като индивидуална етапна цел пред общината е поставено условието до 
м. юни 2018 г.  да  бъдат усвоени и верифицирани средства в  размер на 4 196 585,31 лв.  

Във връзка с гореизложеното и предвид проектната готовност, Община Смолян подготвя 
проектно предложение, включено в инвестиционната програма по Инвестиционен приоритет 
„Градска среда“, Група дейности „Градска среда“ с наименование  „Ремонт и рехабилитация 
на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска 
среда на гр. Смолян“, което да бъде подадено в посочения срок.  

Допустими дейности по приоритет „Градска среда“, група дейности „Градска среда“ са:  
- Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като например паркове, зелени 
площи, детски площадки, градски площади, междублокови пространства, спортни площадки 
за свободен достъп и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, 
фонтани, водни площи, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане, 
изграждане и ремонт на обществени тоалетни, в това число зелена инфраструктура и 
свързване на зелените зони за подобряване на градските екосистеми; 
- Изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи на градската среда, 
като например пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, 
пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за пешеходци и велосипедисти, включително 
свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, информационни табели и др.; 
- Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги; 
- Монтаж на енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и борба с 
престъпността, напр. монтаж на осветление в паркове, на системи за видеонаблюдение на 
обществени места и др. като част от изграждането и рехабилитацията на другите физически 
елементи на градската среда (уличната мрежа, площите за паркиране) в ИПГВР; 



- Въвеждане на системи за контролиран достъп в пешеходни зони на МПС, като например 
механични/хидравлични/електрически прегради, недопускащи достъп на МПС в пешеходните 
зони, но спускащи се при подаден сигнал от линейка, пожарна кола, полицейски автомобил, 
автомобили за почистване, които позволяват влизане в тях и на други автомобили (например 
на доставчици на магазини и др.) в точно регламентирани часове за позволен достъп, връзка 
със системата за видео наблюдение и т.н ; 
 - Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления, включително 
подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни сгради. 
 

Одобрените средства за това проектно предложение са в размер на 4 772 503,42 лв., като в тази 
сума са включени разходи за СМР, строителен и авторски надзор, публичност, въвеждане в 
експлоатация на обектите,  управление на проекта, финансов одит и др. разходи допустими по 
програмата.  

Включени обекти:  

1. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Спортна". 
2. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Беклийца". 
3. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Евридика". 
4. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Зорница". 
5. Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. "Дичо Петров" /до театъра/.. 
6. Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. "България" /от болницата до Лидл/. 
7. Рехабилитация и ремонт на надлез над бул."България"/община до хотел Смолян/. 
8. Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. "Арх. П.Петров" / зад общината/. 
9. Изграждане на пешеходна алея от ул. "Снежанка" до ул. "Добруджа". 
10. Изграждане и възстановяване на детска площадка над Автогара, гр. Смолян. 
 
Съгласно указанията, тези обекти попадат в зоните на въздействие на одобрения ИПГВР на гр. 
Смолян. За всички обекти, включени в проектното предложение, са изготвени работни 
инвестиционни проекти по проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град 
Смолян”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007 – 2013г., които са одобрени от Управляващия орган. Изборът на обектите е 
съобразен с всички посочени условия и ограничения по настоящата процедура, включително и 
с изискването елементите на подземната техническа инфраструктура под обектите на 
интервенция да са напълно изградени и/или реконструирани или поемане на ангажимент 
общината да осигури собствен ресурс или друг източник на финансиране за подземната 
инфраструктура, преди стартиране на СМР по ОПРР 2014-2020. 

   

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 „Ремонт и 
рехабилитация на улици, тротоари, надлези,пешеходни алеи и детски площадки за 
подобряване на градска среда на гр. Смолян“, по Инвестиционен приоритет „Градска 
среда“, Група дейности „Градска среда“, включено в инвестиционната програма на 
Община Смолян 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“ 2014-2020 
г. 

2. Декларира, че ще бъде осигурена устойчивост за предложеното проектно предложение  
и че видът и предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променян за 
период, не по-малък от 5 години след получаване на крайното плащане от програмата 
към общината, като бенефициент.  

3. Упълномощава кмета на Община Смолян да подготви документацията по 
кандидатстване, която да бъда подадена в срок до 31.07.2016 г. чрез Модула за 
електронни услуги в ИСУН 2020 пред Междинното звено за оценка. 

 
 
Вносител: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 
 
 


