
ОБЩИНА  СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 
 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

от НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Първа Покана за набиране 

на проектни предложения по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство 

и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-

2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и 

Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия 

в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-

бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, 

гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.    

 През периода 2014-2021 г., Министерство на културата е Програмен оператор на 

средствата на култура чрез Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“ с общ бюджет от 10 000 000 €. Програмата ще се реализира с 

участието на Програмен партньор от Страните донори – Съвет по изкуствата – 

Норвегия.           

 По Програмата ще се подкрепят проекти, които подобряват условията на 

представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, 

които документират културната история на социални, етнически и културни 

малцинства, и групи. Разширяване на достъпа до култура е също сред целите на 

програмата, като ще бъдат финансирани проекти, които създават ново културно 

съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, 

изложби, културни маршрути и др.        

 На 2-ри септември 2019г. Министерството на културата обяви покана за 
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нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и 

изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, 

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021 г. Целта  е да  увеличи  достъпа  на  хората  до  изкуства  и  култура,  както  и 

тяхната  ангажираност чрез  различни  дейности.  Разработването  на  капацитета  на 

културните оператори в  областта  на  привличане  на  публика  и  трансферът на  

знания чрез  културно  сътрудничество на  международно  ниво  между представители  

на културните  оператори от  България  и страните  донори  са основни  елементи  за 

максимално използване на потенциала, който изкуството и културата предлагат за по-

голямо  социално включване.  В  това  отношение Програмата  цели  да  постави  фокус 

върху достъпа до култура в местни и регионални области, например чрез развиване на 

публика, предприемачество в областта на културата и подобрен достъп за етническите 

и културните малцинства до културата. Резултат 2 също така цели да разшири обхвата 

на културните дейности както  на  местно,  така  и  на  регионално  ниво.   

 Ще бъдат подкрепени проекти, които създават ново културно съдържание чрез 

организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, 

културни маршрути и др., които целят привличането и развитието на нови публики и 

разширяват обхвата на културната дейност както на местно, така и на регионално ниво. 

Проектите, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески 

събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, ще съживят периферните 

пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място 

–ще въвлекат и ангажират нови публики.       

 Предвидените средства за финансиране по първата покана са 1 582 353 евро. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, 

максималният – 200 000 евро. Минимален   размер   на   безвъзмездната финансова 

помощ за всеки отделен проект е  50000(петдесет хиляди)евро, а максималният - 

200000(двеста хиляди)евро. Средствата, осигурени от Финансовия механизъм на ЕИП 

са в размер на 85%, а останалите 15% представляват национално съфинансиране.   

 По настоящата покана проектите, които  предвиждат  изпълнение  на  дейности  

с партньори  от страните донори  получават  допълнителни  точки  при оценката  на  

проектните предложения. Допустимите партньори могат да бъдат партньори от 

Република България (всички   нетърговски,   публични   и   частни   организации,   

включително неправителствени,  установени  като  юридически  лица  в  България,  

чиито  принципна дейност  се  осъществява  в  културния  и  творческия  сектор), както 

и партньори от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.  За настоящето 

проектно предложение Община Смолян е в партньорство с организация от страна 

донор, Исландия „Парс про тото денс“ /Pars Pro Toto dance company – ППТ/. Дейността 

на организацията засяга различни форми на изкуството - танц, музика, визуални 

изкуства, кино, актьорско майсторство, писане на сценарии. Освен участията си в 

Исландия, „Парс про тото денс“ /PPT/ е участвала и на фестивали за изкуство по целия 

свят, в това число Берлин, Щутгарт, Дания, Фарьорски острови, Прибалтика, Южна 

Африка, Авиньон, Япония и България преди няколко години. 

Примерни допустими дейности са:  дейности,  свързани  с  провеждането  на  

събития, развитие на нови събития (инициативи), създаване на общи платформи, 

дейности,  свързани  с  организиране  и  провеждане  на  събития  на  открито, 

дейности, свързани с организацията и провеждането както на нови събития, така и на 

съществуващи такива, както. Допустими са също така  разходи за СМР за леки 
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ремонтни дейности, пряко свързани с  ревитализирането  на  вътрешно  пространство  

и/или свързани с провеждането на културно мероприятие/събитие/инициатива.    

 Към момента Община Смолян работи по изготвянето на своето проектно 

предложение, като се водят разговори с потенциални проектни партньори. Дейностите, 

които се предвиждат са насочени към стратегически исторически обекти в града и 

неговите околности, като ще се разнообрази културния продукт в общината, 

включвайки и места извън традиционната сцена и ще се създаде ново културно 

съдържание чрез организиране на представления, изложби, пътуващи постановки, 

културни маршрути и др.           

 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 03.12.2019 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

     

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,  т.23 и т.24  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 

Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма РА 14 

„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 

„Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

2. Дава съгласие на Община Смолян за участие в партньорство с организация 

от страна донор, а именно „Парс про тото денс“ /Pars Pro Toto dance Company - 

PPT/, частна организация от Исландия, действаща в сферата на културата. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

 

 

    


