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ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински 

съвет – Смолян, Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени 

организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват 

услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 

ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ за финансирането на проект на Община Смолян чрез 

кредит от Фонд за устойчиви градове. 

Дългосрочният дълг ще бъде за изпълнението на проект „Обновяване и енергийна 

ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“.  

 

I. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА 

 

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.   

Съгласно насоките за изпълнение на процедурата е изготвена инвестиционна програма на 

Община Смолян, като един от основните проекти, които са включени в нея е „Обновяване и 

енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“.  

Проекът включва внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и обновяване на 

сградата и прилежащото и околно пространство, както и доставка на ново оборудване и 

обзавеждане. 

Планирани дейности: Управление и отчитане на проекта; Подготовка на документации за 

провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители за изпълнение на проектните 

дейности; Изпълнение на СМР; Изпълнение на СН; Изпълнение на АН; Доставка на оборудване 

и обзавеждане; Въвеждане на обекта в експлоатация; Публичност и комуникация. 

Очаквани резултати: 

• Обновена и реновирана културна инфраструктура, която е една най-посещаваните 

забележителности в общината. 

• Увеличаване на посетителите на Планетариума – в т. ч. посетители на звездните сеанси, 

втори посетителски център, обсерватория, кръжочни зали и др. 

• Увеличаване на брой събития организирани и проведени в Планетариума. 
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• Увеличаване на приходите на Планетариума – от увеличени посещения на звездните 

сеанси, от посещения на втория посетителски център, на обсерваторията, наем на зали за 

изложби, концерти, срещи, семинари и др., от продажба на сувенири.  

• Утвърждаване на Планетариума като културен център. 

 

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

 Общата цел на проекта е да се подобрят условията за достъп до културен живот чрез 

обновяване и модернизиране на ключов за града и общината културен обект, какъвто е 

Планетариума. 

 Основен обект, включен в проекта: Общински културно-образователен център 

„Планетариум с астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ – гр. Смолян. 

 

III. СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 

Обща стойност на проекта: 3 944 592,52 лева 

 

IV. НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОБЕДПЕЧАВАНЕ НА ДЪЛГА 

 

Съгласно насоките за кандидатстване, подкрепата за културна инфраструктура 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. Целта на 

подкрепата е да се финансират обекти, които след изпълнението на проектите да увеличат 

приходите, които генерират и по този начи това да бъде в полза на самите общини, които са 

бенефициенти и които са собственици на обектите. 

В одобрената Инвестиционна програма на Община Смолян за настоящото проектно 

предложение са одобрени средства за безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер до 2 794 

400 лв. Останалата част от средствата ще се осигури чрез финансов инструмент. Съгласно 

изискванията на програмата с БПФ мога да се финансират само дейности по СМР и доставка, 

като финансовия посредник има задачата да изчисли какви ще бъдат стойностите на БФП и 

финансовия инструмент.  

С решение № 748 от 29.03.2018 г. Общински съвет – Смолян дава съгласие Община Смолян 

да кандидаства с настоящото проектно предложение. В изпълнение на одобрената 

инвестиционна програма и решението на общински съвет, проектното предложение е 

подготвено и внесено пред Фонд за устойчиви градове, който е финансов посредник за Южна 

България по настоящото процедура. Предстои преставяне и на бизнес план. След решението на 

финансовия посредник за сумите на БФП и ФИ, проектното предложение ще бъде подадено и 

към междинното звено (МЗ) чрез модула ИСУН 2020. След одобрение на проекта от МЗ и УО 

на ОПРР следва процедурата по сключване на договор за БФП и договор за поемане на кредит. 
 

Във връзка с гореизложеното и съгласно указанията на програмата, е необходимо Община 

Смолян да осигури финансиране за изпълнението на проекта чрез поемане на дългосрочен дълг 

чрез финансовия инструмент в размер до 1 500 000 лева.   

Обезпечение на дълга: 

- залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Смолян; 
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- залог върху вземания по банкова сметка, по която ще се обслужва кредита. 

 

Източници за погасяване на дълга:  

- приходите, които ще генерира Планетариума след изпълнение на проекта; 

- собствени приходи на Община Смолян, ако е необходимо. 

 

V. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО. 

 

Обсъждането ще се проведе на 05.07.2019 г. от 15,30 часа в зала 247 на Община Смолян. 

 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 

Кмет на Община Смолян 
 

 


