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ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05SFOP001-4.007 за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Добро управление“ с наименование: „Осигуряване на функционирането на 

националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

 

Община Смолян изпълнява проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – 

Смолян за периода 2019 – 2021г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро 

управление“, който стартира на 01.01.2019 г. и приключва на 31.12.2021 г. В рамките на 

проекта се осигурява функционирането на Областния информационен център - Смолян, 

находящ се в гр. Смолян, бул. "България" №12, представляващ офис между централен 

вход на общинска администрация, посока изток и вход към Местни данъци и такси. 

 На 20.10.2021 г. Управляващия орган на Оперативна програма „Добро 

управление“ откри процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFOP001-4.007 с наименование: „Осигуряване на функционирането на 

националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“, по която 

Община Смолян е посочена като допустим бенефициент.  

 Проектът ще осигури функционирането на Областен информационен център – 

Смолян в периода 01.01.2022г. – 31.12.2023г. 

 

Допустими дейности по конкретната процедура са: 

Допустима за финансиране по тази процедура е дейност за осигуряване на 

функционирането на ОИЦ през периода 2022-2023 г., която включва осигуряване на 

ефективна работна среда и условия на труд, осигуряване на възнаграждения на 

служителите на ОИЦ; разработване и/или разпространение на информационни 

материали; организиране, провеждане и участие в информационни събития/кампании и 

работа с медии; изпълнение на задълженията и процедурите на работа, свързани с 

функциите на ОИЦ като част от звеното за медиации и звеното за публични консултации 

на съответния регионален съвет за развитие. 

 

Допустими целеви групи са: 

• служителите на ОИЦ; 

• кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ/ фондовете на 

ЕС, изпълнявани при споделено управление; 

• управляващите органи и междинните звена на програмите, финансирани от 

ЕСИФ/ фондовете на ЕС, изпълнявани при споделено управление; 

• обществеността. 



 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 250 000 лв. 

Не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента, но съгласно Насоките за 

кандидатстване по настоящата процедура, всяка община следва да осигури оборотни 

средства за точното и навременно изпълнение на проекта, до верифициране и 

възстановяване на разходените средства от ОП „Добро управление“.  

 

Срок за изпълнение:  

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е от 01.01.2022 г. – 31.12.2023 г. 

 

Краен срок за приемане на проектните предложения: 29.12.2021 г.  

Подаването на проектното предложение по тази процедура се извършва чрез попълване 

на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти 

на ЕС в България (ИСУН 2020) с използването на електронен подпис, чрез модула „Е-

кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg 

На горепосочения адрес може да бъде намерена повече информация, относно условията 

за кандидатстване и необходимия набор от документи. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.23, ал.2 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на 

Общински съвет – Смолян да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение по 

процедура BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: 

„Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни 

информационни центрове (2022-2023)“ 

 

2. Дава съгласие Община Смолян да осигури оборотни средства за точното и 

навременно изпълнение на планираната по проекта дейност до верифициране и 

плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

действия, свързани с подготвянето и внасянето на проектната документация в 

указания срок. 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 


