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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – Кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО:  Постъпила покана за участие на Община Смолян за редовен член в 

СНЦ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИОННИ 

БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ" с 

ЕИК: 205984612. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В община Смолян е постъпила Покана за участие с вх. № ДЛ004853/ 02.06.2021 г. 

за редовен член в СНЦ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ИНОВАЦИОННИ 

БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ" с 

ЕИК: 205984612. Сдружението с нестопанска цел е създадено през януари 2020 г., като 

учредители и членове са Университет за хранителни технологии - Пловдив, малки и 

средни компании в областта на земеделието, биотехнологиите и агро-индустриите, 

машиностроене, научни институти от БАН, общинска администрация-гр. Брезово, 

Пловдивски университет -”Паисий Хилендарски”. Сдружението е  пряк член на 

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - София от януари 2020 г. 

Поканата е за членство в сдружението и за участие в подготвения проект "Изграждане 

на Европейски цифров иновационен хъб в Южен централен регион за осигуряване на 

отворено пространство за сътрудничество за цифрова трансформация и развитие на 

цифрови биотехнологии за биоресурси и продукти от следващо поколение (Next-Gen-

BIOTech Digital Innovation Hub)". Проектът е одобрен по  националната процедура за 

подбор на проектни предложения за европейски цифрови иновационни хъбове в 

България в рамките на програма Цифрова Европа 2021-2027 с Решение № 424 на 

Министерски съвет от 26 май 2021 година.  Амбицията е Next-Gen-BIoTech Digital 

Innovation Hub да осигури механизъм за доставяне на цифрови технологии до бизнеса по 

лесен и достъпен начин и превръщане на тестовите площадки в платформа за 

експериментиране . 

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще бъде регионална екосистема от 

многообразни заинтересовани страни с мисия да допринесе за устойчивост и 

подобряване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез цифрови 

технологии в биотехнологиите и индустриите за здравословен живот. Чрез Next-Gen-

BIoTech Digital Innovation Hub компаниите ще имат достъп до специализирана 

поддръжка, за да разберат как влияят цифровите технологии  в био-базираните 

индустрии и как да дефинират и прилагат своя план за дигитална трансформация. Това 

ще е пространство за обучение и експерименти (“тест преди инвестиране”) в цифрови 

технологии за компаниите. Останалите партньори и доставчици на Next-Gen-BIoTech 

Digital Innovation Hub се фокусират върху нематериалната инфраструктура, насочена 



към предлагане на бизнес услуги, както за технологични съвети, така и за финансиране 

на МСП, особено стартиращи, компании със средна капитализация, ускорители, 

инвеститори и изследователи също са част от Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub. 

Подпомагането ще бъде за проучване и съдействие за финансиране и привличане на 

инвеститори, подпомагане използването на Invest EU и други механизми и инструменти 

за финансиране; сътрудничество.  

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще действа, като фасилитатор за 

обединяване на промишленост, бизнес, научно-изследователската среда и местните 

администрации, които се нуждаят от нови технологични решения, от една страна, и от 

друга с компании, по-специално start-up, които имат готови за пазара решения. Това ще 

са услуги по експериментиране и тестване. Проектът предвижда, реализиране на 

дейности в Южен централен район планиране с център град Пловдив. Участието на 

Община Смолян в СНЦ РИЦ "ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И 

ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ" и в проекта е от значение за нашия регион, 

тъй като ще осигури устойчивост на дейността на РИЦ, едновременно с гарантиране 

правата на всички заинтересовани страни и е в съответствие с регионалните 

икономически и социални потребности. Включването на Община Смолян в работата на 

бъдещия Цифров иновационен хъб ще допринесе за координиране на усилията и 

интересите на участници, както и включване в разнообразни дейности, програми и 

инициативи, които общината ръководи или, в които участва, с оглед на целите на РИЦ и  

трансформацията на РИЦ в основен елемент от политиката за развитие на иновационната 

еко-система в района. Община Смолян ще допринесе са постигане на дългосрочната 

устойчивост на РИЦ чрез осигуряване на условия за активно сътрудничество между 

община, бизнес сектор, научни организации. 

   

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С оглед гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1,  т.23 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 29 от Наредба №15  

за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 

дружества с общинско участие и общински предприятия предлагам на Общински съвет 

– Смолян да приеме следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Дава съгласие на Община Смолян да участва в качеството си на член в СНЦ 

"РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ, 

БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ"" с ЕИК: 205984612. 

Приема целите и задачите установени в учредителния устав на сдружението.  

2. Възлага и упълномощава на кмета на община Смолян да подаде молба и 

предприеме необходимите действия  по т. 1 от настоящето решение. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 


