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ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински 
фонд за подкрепа на местни инициативи, свързани с развитието на туризма в Община Смолян 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНТИЦИ, 

 През 2017 г. Община Смолян се включи в изпълнението на проект „Активни общности: 
изграждане на капацитет за промяна“, финансиран от Фондация „Америка за България“. 
Проектът се реализира от сдружение „Платформа АГОРА - активни граждански общности за 
развитие и инициатива“. Целта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив модел за 
овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и 
мобилизиране на местни ресурси. 
 Като част от изпълнението на проекта, през 2017 г. бяха проведени общностни дискусии в 
няколко населени места от общината. В срещите участваха представители на Платформа АГОРА, 
Община Смолян и местните общности. По време на тези срещи, участниците се обединиха около 
необходимостта от създаване на фонд и определяне на правила за неговото функциониране. 
Обсъдени и конкретни проблеми, които могат да бъдат решение и идеи, които могат да бъдат 
реализирани чрез фонда. 
 Целта на общинския фонд  е  реализирането на ползи и въздействия от прилагането на 
подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми,  
подобряване на средата и качеството на живот на общността, във връзка с повишаване 
привлекателността на населените места за туристи и гости.  
 В рамките на горепосочения проект, Платформа АГОРА участва във фонда с 
осигуряването на 8 000 лв. за 2018 г. От бюджета на Община Смолян са определени  8 000 лв. за 
2018 г., като средствата са включени в т. 10 от Програмата за развитие на туризма в Община 
Смолян, приета с решение на Общински съвет - Смолян № 671 от 06.02.2018 г. За реализирането 
на бъдещи инициативи ще бъдат привличани средства за фонда и от други източници. 
 Предлагаме и за в бъдеще, от бюджета на Община Смолян всяка година да се определят 
средства с решение на Общински съвет, които да бъдат включени отново в Програмата за 
развитие на туризма в Община Смолян и да се разходват за подкрепа на местни инициативи 
свързани с развитието на туризма в Община Смолян.  
 Максималната финансова помощ, предоставена от Фонда за реализирането на една 
инициатива също ще се определя с решение на Общински съвет - Смолян за всяка година, като за 
2018 г. предлагаме максималната сума да бъде 4000 лева.  
 С цел ефективно управление на средствата, които ще бъдат включени във фонда от 
общинския бюджет и от други източници, и за реализирането на значими за общностите 
дейности, е необходимо приемането на правилник за организацията, дейността и управлението 
на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи свързани с развитието на туризма в 
Община Смолян. Изготвеният правилник регламентира създаването и дейността на фонда. 
Включването на процедурите по идентифициране, кандидатстване, изпълнение и отчитане на 
инициативите, които фонда ще финансира, ще позволи ефективното и прозрачно 
администриране на неговата дейност. Правилникът урежда също и процедурите по контрол 
върху дейността на фонда: всяка година общинския съвет ще определя средствата, 



Консултативния съвет по туризъм ще определя кои инициативи да бъдат финансирани, а след 
изпълнението им и пред двата органа ще бъде представен отчет. 
 На основание чл. 26, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове  и чл. 77 от 
административно процесуалния кодекс, проектът на нормативен акт е публикуван на интернет 
страницата на Община Смолян за запознаване от страна на заинтересованите лица, които в 30-
дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразяват мнения 
и препоръки по проекта на e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg  или на адрес гр. Смолян, бул. 
„България“ № 12, Деловодство. В посочения срок, определен за обществени консултации, не са 
постъпили предложения по проекта за правилник. 
 На 24.07.2018 г. в сградата на Общинска администрация - Смолян се проведе заседание на 
Консултативния съвет по туризъм в Община Смолян. На това заседание бе обсъден проекта за 
Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на 
местни инициативи свързани с развитието на туризма в Община Смолян. Присъстващите членове 
на КСТ подкрепиха създаването на фонда. Отправено бе едно предложение за промяна на 
обхвата на фонда - да се финансират инициативи във всички населени места от общината, с 
изключение на общинския център - гр. Смолян. Следа като подкрепиха тази промяна, 
участниците в заседанието приеха и правилника за организацията, дейността и управлението на 
Общински фонд за подкрепа на местни инициативи свързани с развитието на туризма в Община 
Смолян.  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНТИЦИ, 

 
С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет - Смолян да приеме 
следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за 
подкрепа на местни инициативи свързани с развитието на туризма в Община Смолян.  
 

2. Определя максимална финансова помощ за реализирането на една местна инициатива за 
2018 г. в размер на 4000 лева. 

 
Приложение: Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински 
фонд за подкрепа на местни инициативи свързани с развитието на туризма в Община 
Смолян.  
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