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Препис! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 196 

 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 13 

 
 

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. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
Община  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 и т. 23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

РЕШИ: 
 

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. 

 

29-23-23 
 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  


