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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 

№  597  

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.07.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Първа покана за 

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 

1.1 „Културно наследство  представено в ревитализирани, реставрирани  и реновирани 

места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на  основание чл. 21, ал. 1,  т.8 и т.23 и чл. 27, ал. 4 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 

„Културно наследство  представено в ревитализирани, реставрирани  и реновирани 

места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на проектно 

предложение, включително комуникация с потенциални партньори и подписване на 

писмо за партньорско намерение.   

3. Община Смолян се задължава да не променя собствеността и предназначението 

на придобитото оборудване/актив за период от поне 5 (пет) години след одобрение на 

финалния отчет по проекта и в рамките на този период то да се използва за целите на 

проекта.  

4. Община Смолян се задължава да застрахова придобитото оборудване/актив 

срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.) както по време 

на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след одобрение на 

финалния отчет по проекта. 

5. Община Смолян се задължава да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на 

придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на финалния 

доклад по проекта. 

29-21-20                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


