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ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение 

„Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по 

Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, 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 

„Образователна инфраструктура“, с наименование  „Обновяване и енергийна ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, което да бъде подадено в посочения срок.  

Допустими дейности по приоритет „Образователна инфраструктура“ са:  

- Изграждане, реконструкция и обновяване на общински учебни заведения, като детски ясли 

и градини, общообразователни и специализирани училища (класни стани, библиотеки, 

учебни лаборатории, спортни съоръжения, училищни корпуси, училищни общежития, 

връзка с интернет), в т.ч. на прилежащите училищни дворове; подобряване на достъпа на 

лицата с увреждания до упоменатите по-горе сгради като част от останалите строително-

монтажни работи по съответните обекти и конструктивни обследвания на съществуващата 

сграда; 

- Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, 

като част от цялостната им модернизация. 

Одобрените средства за това проектно предложение са в размер на 6 598 928,36 лв., като в тази 

сума са включени разходи за СМР, строителен и авторски надзор, оборудване, публичност, 

въвеждане в експлоатация на обектите,  управление на проекта, финансов одит и др. разходи 

допустими по програмата.  

Включени обекти:  

1. Частичен ремонт на инсталации и  оборудване на сградата на VII СОУ „Отец Пайсий”, вкл. 

обновяване на дворно пространство и спортни площадки. 

2. Обновяване на дворно пространство и спортни площадки при ГПЧЕ и VІ ОУ  „Иван 

Вазов”, вкл. оборудване на  VІ ОУ  „Иван Вазов”. 

3. Основен ремонт на детска градина „Буратино”. 

4. Ремонт и обновяване на ПМГ "Васил Левски", вкл. изграждане на нов физкултурен салон. 



 

Съгласно указанията, по-голямата част от обекти попадат в зоните на въздействие на 

одобрения ИПГВР на гр. Смолян, като ПМГ „В. Левски“  е включена в ИПГВР с изменението 

през 2015 г., в рамките на 20% гъвкавост по отношение на функционални връзки между 

зоните за въздействие и останалата част от града и общината. За обновяване на дворните 

пространства на ГПЧЕ, VІ ОУ и VІІ СОУ, както и за ремонта на ОДЗ „Буратино“ 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. За обновяването на ПМГ 

"Васил Левски" е възложено проектиране, като изготвените работни проекти ще бъдат 

съгласувани и одобрени към момента на подаване на проектното предложение. 

   

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 образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по 

Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, 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 бъда осигурена устойчивост за предложеното проектно предложение  

и че образователните институции, включени в него, няма да бъдат закривани 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 

 

 


